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it lya man ve 
aponların elinde 
azice mi oluyor?. 

/V/usolininin ağır .ic üzün- 1 Fransız 6'e~~~~e Nazırı 
tüf erinden bahsedilivor. ltalya .• Yugoslavya 

J Anlaşması 
italyan başvekili son nutku- akkmdafransaya 

nu ve kararını zoriki izahat verildi 
"e nefis Cebri ile mi verdi ? 

etmiş olmasını bilhassa h:ıyretle 1;arşılamıştır. Ce-

Anlaşma Fransanın, 
Küçük itilafın ve 
Balkan paktının 
Aleyhine değildir 

. - -·- -
Bugün bir tebliğ 
Neşri bekleniyor 

r Mısır başveKili Ne.has 
. paşa nutuk söylüyor 

Vahim bir 
Hidise daha .. 
Japon tayyareleri bir 

Amerikan harb 
gemisini batırdılar ••• 
Hadise Amerikada müthiş bir 

heyecan uyandırdı 

Amerikan Cumhurreisi hadi
se ile bizzat meşgul oluyor 

/ngıtlz, A merikan, Sovy et Ateşe mlllterle rı Şangnay• 
d o .Ja p on resmi gecıa ı nı h ayrette seyrediyo rla r 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Baş ve ki lfn Nutku 

· Ekonomik meselelerin bağlandığı 

Alman hududlarında ·Fransız suvariıeri bir 
L manevra esnasında 

yegane faktör, emniyettir. Türkiye
de teessüs eden asayiş şimdiye kadar 
olan geçmiş devirlerimizin hiç birin-

Başvekil Cel~l Bayar . Mısırda hu"ku" met (Devamı 2 nci sayfada) 
un11nuıı111111ııı 111111nıı111un11uı11111111111ınıu11ıt11n111111111n111eıuuııuumıuı•ın11111uuuuuu1111u11111uuuuununtıı1tuuıuı11Bt1 

:V 1 ·ıı . Belediyeye hayat paha· dt '"'Jttcı • 
~'il) ....... r~ 13 (Hususi Muhabirimiz • l<lcccktir. Fakat, Fransa bu mesele 
~ • l: t ransa Hükümeti, gayet nıı- hakkında kat'i bir karar vermeden 
~ f<'r trıevkide bulunmaktadır. Çün- önce Orta Avrupa dcvletlerile bir 
~t~~a günden güne ehemmiyet kere daha temas edip onların dünya 
ı ıtı ıye başlıyan cihan siyaseti vaziyeti hakkındaki kat'i fikirlerini 
lı.a d~ varııgım muhafaza etmek öğrc-nmiye lüzum görmüştür. İşte, 

· e n~ı ere hllğı mücadelesine 
Aleyhın_~_~areket başlaması emri verildi 

b et llgı zümrelere istinad etmek Fransız Hariciye Nazırı Delbos'un 
l'ınt-~Cegı hnk~ında kati bir karar !şimdiki seyahatinin hakiki maksadı Mısır gençliği ecne· 

r. 1 trıecburıyeti karşısında kal- budur. Çünkü Avrupa sulhünün mu- bi teşekküller tara-
ı;ı tıgılterenin Londra mülaka-

1 kadderatı, ispanyaya değil, Orta ve 
tıllfüıen Bcrlin - Roma mihvc - Şarki Avrupadnki \'aziyetin iyileş- ftndan tahrik mi 
" ~rn_a t~mayülünü göstermesi mesine veyahud fenalaşmasına bağlı ediliyor ? .. 

Ve Itnlyanın ise, Sovyct- bulunmaktadtr. Kahire, 13 (Hususi Muhabirimiz -
~ı l"ı lı olan Fransaya karşı iti - Fransa da Avrupada sulhün ida- den) _ Üniversiteli bir grupun cin 
\~ ~lınaınası bu karışık ve na- mesine şiddetle taraftar olduğundan, dahil olduğu bir şebekenin hükubet 

~.. ~ <.>iı tevlid etmiştir. 1 Avrupa sulh ünü sağlamlıyacak olan aleyJıine tahrikat yaptığı tahakkuk 
t- 'il ricalinden bir kısmı, her 'kararını tına göre vermek için Del- etrni~ ve bazı tevkifat yapılmıştır. 
lta d len Sovyet Rusya ile olan bos, İngiliz kabinesinin de rnuvafa- Bunların maksadları arasında Baş-

C!v k ·ı ··ı · t ı kt F ransız herlciye nazırının ,.h b- am taraftarı .oldug~u hal- atl e ınu um eınas ar yapma a - k vekil Nahns Paşavı ve baz ıMısır ri-". _ endisl ile görüşmeye b O· .; 
F' !r kl!Jım Fransız diplomat- dtr. yü k. b ir ehemmiyet a tfat· calini öldürmek emeli de \•ardı. Mı-

lt faıtansanm cınnıyeti itıbarile Bu arada evvela Varşovaya giden t l<;JI Çekos lov a k devlet sır emniyet teşkilatının İngiliz rnü-
ttı·~an a)rılmamn ve Bcrlin- Delbos, Fransa ile Polonyanın iş bir- reisi BENES şavirlerile birlikte yaptıkları tedkik-
~ Verile anlaşıp İngilizlerle lifii yapmasında en büyiik engelin lere göre Mısır gençliği, ecnebi bazı 

ı <ınusıJe ve her sahadı bir- Rus - Fransız ittifakı olduğu sözıle Binaenaleyh, bütün bu mülahaza- teşekküller tarafından tahrik edi1 -
tt" •l1ed ·· . k ı t !ara binaen Dclbos'un Orta Avrupa k h 1 b f 1~ 1 Yurümenin taruft r~- arşı nşnıış ır. me te, mu arrik er unlnr tara m-

t~dtrlar. Bu iki nokttıtlan.t'i- L Şimdi Belgradda bulunan Delbos, seyahati gayet ehemmiyetli olup dan maddi \'c manevi yardımlara 
rı 1 :

1hi, hiç Ş~I"hesizdir ki, .fo1ıgraddan doğruca Prag'a gidecek, Fiansanın bu seyahat neticesi vere- mazhar edilerek gençlik safları ara
Oltttı~ın hayati bir 'Ç)1cmmiyeti 1 V~!·;qva, Bükrcş, Belgrad intıbaları ceği kararda Avrupanın rnukaddcra- sında bulundurulmaktad ır. 

111; 1 :u kadar, F~ansııi siya etin- inçticesi li"ı·ansa - Rusya mün&sebatı tını tayin bakımından o n isbette mü- Hükumet, yeni ve şiddetli tedbir-
ır dfuıüm ..noktnst teJWl...~ .. ıtıakı..tnda Ç,r.koslovak rkalile gayet (Devamı 2 inci sahijl'ı!e' • for almak kararındadır. 

r~ .. -:·"" ıe .a.ı- • • • • 
111'1,~~....... .. .• ~ -

-: 'I ..... ; ~. 

En başta ekmek ucuzlatılacak 

Hayat pahatı ı ı Qın ı tenzil cere l erı arasında lstanbutda 
epeyce bahalı o tan otobüs ü cretle rlnln 

tenzili de vard ır (Yaz.ısı 2 de) 
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J 

ltalya - Yugoslavya anlaş- Ata~~r~ Hariciye Belediyeye nayat paha-
ması hakkında Fransaya vz~kıflın~nd hhğı mücadc:tesi~e . 

. . • ıya etın e başlaması emrı verııdı 
izahat Veri idi Hariciye Vekili tarafından dün ak-

şam kabine arlradaşlnn :şerefine köş-
künde hususi bir ziyafet verilmiş ve Büyük Şef Atatürk'ün Meclisin a- tarafmda ayni fiat üzerinden saltı-
Cumhurreisimiz Atatürk de bu zi- çılış günü Okuduldan ve memleke- nlması temin olunacaktır. Ekmeğin 

( 1 inci sayfadan devam) vererek, ezcümle aemışur ki: tin iktısadi ve içtimai sahada kalkın- de simdikinden hiç olmazsa iki, ola-yafeti şereflendirntl~lerdir. ~ 
Pel: miitebariz bir surette anlasıl- cHükı1metim namına, Yugoslav ması için yeni bir milli misak hük - madığı takdiı·de bir kuruş noksanı-

!ılığma göre hal) a - Yugoslav~a ;n- hükumet ve milletini ziyaret etmiş -·--- münde olan nutuklarında me\·zubabs na :sr.ttırılabilmesi için tedkiklcr ya-
:laşm:ıSJ, Fransa ve !İngilt .. en.in dost- !olmaktan pek büyiik bir mahzuziyet Beşvekilin edılen hususatın birer birer ,.e ısü- pılmaktadır. 
luğu aleyhine .asla rnüte\ eccih olma- duymaktayım. ratle tatbik mevkiine konulması Hastahanelerle dığer sıhhi mücssc· 
dığı gibi, KüÇ'l.lk İtiliıfırı \'e Balkan Bir muahede, mes'ud netayici, ev- Nutku için Celal Bayar hükumetince her sa- seelrin mühim bir ihtiyacı olan bu-
Paktının da tamamile haklarını malı- 'rak hazinelerinde değil, hayat saha- . . . hada icabcden tedbirlere tevessul e- zun kilosunu iki kuru~ düşürmek 
fuz tutmaktadır. Yugoslav Hill\lımc- sında inkişaf ettirilebilir: .. ( 1 mcı _w!fiadan devam) dilmektedir. Bu meyanda belediye- esas itibm ile kararlaştırılmıştır. 
ti ve s:yasi mehafiJi bu noktayı bil- B · k f ti rl -·bad lel d de tee~su setmenuştır. !erin hayatı ucuzlatmak için lazım Çe-:id c·csid ~c en nefis suvile şöh-u ın ışa_ , . ca mu e . er~ a- SINIF '-rOK - :.- :ıı. • 
nassn ve ic:rarla teba!"ÜZ ettirmekte - ı A ı t db" 1 t ··ı ı el · b ı ı ı· .... n b l en ı"yi ha .zıyade ıyılikler ı,~ daha :zıyade re- n~• . ~·· . d f k •nası ih- o an e ır eve evessu ey em en ret umuş o an .,, .... n u un 
dır. f h " . . kl k··ıt·· .ı.v.ı.~ueKc.<lmlZ e Slnl B'\:-t> ' "kt" a d v• hakk d . b '"U ba l "Ok pahasına denı" a ) ıırntan sınaı ıştıra er, u ur t• • kt H . Türk amı ve ı ız e ecegı ın a yme u •• - ınen su rının ;, -

YUGOSLAV BASVEKILİNİN sevi,>esini yükselten ve .mütekabi :.. ırahsd 1t~ 0_, 1ur.d eps
1 

1

1 
n ~barek tukta işaret edilen nokta etrafında lebilecek bir fiata indirilmesi esası-

·uTKU · va c 1 üJ 10 a op nnmış mu d ı ı b 1 Ba ·· 1 lık l kt d len \'ekdiğerini anlamayı ve yekdı- . 
1 

rdı H k . , .,.,eka" a ça ışnıa ara aş anmıştır. yram- na gorc 1azır · yapı ma a ır. 
Bf']rrr.:d. 13 (A.A.) - Baş\ ekil ve - · v • • ınsan ar \'a r. er ·es sat)• .. d ı - · ı k b" k - b B" · · •- d h"l 1 b d 

h germe knrşı sempatı beslemeyı art- , ist" ·~-d · ~ı. ı· d ha :-attan müs- a şc ırımızc ge ere ır aç gun u- ırıncı ~ısma a ı o an u ma -
Haıkive Naz.rı B. Stoyadinoviç ve r - 1 b "l" rı· t ve hw. 1 nı~e ın e ) radu kalan ve muhtelif meselel r ü- deleı üzerinde ucuzluk yapılıp tat-tının pro csor, ta e e, a ım '\'e a ıs t f'd 1 B . t'f d · ola 
refikası, dün ak~am Fransız Hari - b d ı ı · k · ı e 1 0 ur. u ıs 1 a eye .manı - zerinde tedkikatta bulunan Başvekil bika baslandıktan sonra dig-erlcrine mü a e e en, no taı natar arını ve k h' b" k 1 oldur - u 

ciye Nazırı B. De: bos screfinc bir zi- 11 · b 1 dah · · b" ca ıç ır anun ve eng Y · Celtıl Ba'-•ar, bu arada Belcdiycue de ı=rileccktir. Bu arada me'-·va ve seb-usu rıru, un nn a ıyı ır ~- HARİÇTE J - J b-,.. .,, 
yafet ll"ermiştir. Bu %iyafete,, bir çok kilde isl[th '\'e tadil etmek rnaksa - uğramış, şehrin imarı işile me'lgul ze fintlannın istihs.:ıl mıntakasından 
F '' gosl · ı · ı Harici emni'-·ete gelince, cihanda h r.:ınsız 'c .L u '' rıca 1 \"e ;:or - dile, mukabele etmeleri Iüzımgelen J olmuştu. 1iab0r aldığımıza göre, Ce- istihlak yerine gidinciyc kadar ınu -
d ·pıomatı"k ·c1ır I· etmı· ı· düzenlig-in mevcud oldug~unu idida . ı ı:r· "' ır. sivil ve askeri rüesa arasındaki te- liıl Bayar, ayni gün Vali ve B ledi- telif ellerden ve vasıtalardan geçı -

B S d . · b b 1 etmek fazla safdillık olur. ·· toya ınovıç, u mimase ete maslarla tahakkuk eder. Hiç bir şey, ı . . 
1 

ye Reisi Muhiddin Ustünclağa ver- rilmesi yüzünden bu modcleJcrin ma-
irad etm oldugu bir nutukta, bil· asin biribirinden ayrılmamış olan ve Zııman zaman muhtelif ~ıyar ar- diğı bir emirde Belediyenin hayat IivPt fiat!arile satış fiatları arasında 
ha a demistir iki: h b" "h ·1· r h" b" t hd"d dan kulakların_ uza top sesle_rı _gelmek- pahalılıgwile derhal mücadele etmesi lnisbct kabul etmez bir :fark bulun-~ 1 iç ır ı tı a ın, ıç ır e ı ın as- 1 T k t t 1 d f 

Memleketimizi ilk defa olarak zi- la bozmamıı:; olduğu bir dostluk ve dtedir. Fa ,.a~ urb va ?mnıh~s \ 1tea b;; ve bilhassa gıda maddelerini ucuz- ınası doğru görülmemiştir. 
,.,. tt'."' · · bil ' F ~ d h" · · en urnunu \"e ususı ma ıye l t k · · ·· ' ti t"k t db" l r B"ll ·t · ·b· hl1alc nafı" yak .. e ı-6ıruıı ıyo.rum l:e ran- uıu nt.arihi ohm bir ıitima ıssını . 

1 
d Y •ldlı ama ıçın sura c pra ı · e ır e ı .ıassa vı amın gı ı sı 

SRnın bütün Yugoslav J...-nlblerindc mi."ıtekabılen beslemekte ol:m rnem- tehlike m€vcucORe~~ ·. alınmasını bildirmiştir. bir maddeyi haiz olnn mcyva ile seb-
işgal etmekte olduğu ıtnc\·kiin sizce IekeUcrımiz, bu mesai birliği için 1 . . 

1 
k 

1
. Bunun üzerine üç günden beri Be-

1 

zelerin şimdikinin ~'arı fintlnrınn sa-
y . . ~ Asıl esas kuvyetımız, mem e e ı- 1 1 k meçhul olmadı ,ımı emm1m. en genis ve en saglam esaslar arzet- ' 

1 
ı. . 

1 
d t" . lediy de geceli gündüzlü ça ışma a- tılmaları temin olunaca tır. 

1 

· mizin potansivc ıınıv'\·eti v:ı ı e ımız • h k t Mcmleketimizdek" kıca ıkamctini- ekt d" 1 1 J ra ve tedkiklere girişilmiş, hayatı u- 1 Ondan sonra Belcctiye ma ru a m e ır er. b'lh ı• ~ · · ş f 'mizin · b 1 · ıL· l tirmek" - 1 b ve 1 assa mı ıcroımızın e 1 l t db" 1 · tl al r· "- k. bedeli il d meş zın ız en -uır. Le 'Ulaıı ra ı- Lehis1 K··,.;a .. 1-r1·r d" y cuz atıcı e ır erın ne sure e ı- ıaı.u.ııı \·c ·ıra er e e -
.. . • . anı ve u~ 1 a ın ıger etrafında bil· ·aydüşart bulunmuş k l 

laların muı:ıhasıran hıssı mahıyette iki devletini ziy.ar,ctime inzimam eden nacağı ı:e hangi maddelerden ne mi - gul olacaktır. Şehrjn bazı semt e -
olmadığı ka:ıaatine \asıl olacağınız- ,.,, A\TUpa 1·sı~'·-arının "'"aslı unsur- olmasıdır. :tnr ve ne şekilde ucuzluk temin edi- rinde kira bedellerinin pek yüksek 

... ~, ~ Memleketimizde bu suretle sul - b 
dan eminim. larmdan birini teşkil eden buradaki lebileceği hakkında raporlar hazır - ve bugiiukü iktısadi şartlarla ka ili 

M ckeU · · dan b hün nigehbanı olan organize büyük lanmıya bnslanmıclır. telif olmndıi!ı görülmüştür. Bclcdi-
cm enımz ra:ın . un - müşt • emniyetimiz \'e müşterek bir kuvvet mevcuddur. Bu kuvvet, • ~.. ~ d 

dan 10 sene evvel aktediimış olup, ek- :tefahumzla beraber ayni zamanda İlk ağızda ucuzlatılacak maddeler ye, bunu füüenwk için alınacak te -
• ., Türk milletinin bütün meuyasını, b -h· ted selansııuzla yeniden be!: ıSCne için hı·,. bir fJkri muzmer olmaksızın di- nrasmda et ,ekmek, buz, mem a su- birler hakkında da çok mu ım -

s tarihteki bütün kahramnnlık ve şe- b-temdid etm. ekle m_ übahi bulunduğum ;;er memleketlerle de me\'cud olma- ları, ikinci kısımda meyva ve se ld.klere girişmiştir. 
d e> hamctini nefsinde toplamıştır. k d k" h lı"" ·· k"l ılostluk mısakı, mızası esn. ası. n a, e- sını istedıg·imiz sulh içın· sizinle 1bir- zeler, üçüncü ısım a ıra ve mn - Diğer taraftan. ulun na ı vası-

Biz, onun ismine sadece ordu di- h · ı· sasen me\cud .olan ı.·az.ı)•etın ıres - likte hareket etmek hususundaki bu rukat bedelleri vardır. taları ücn•tlerinni de e emmıyot ı 
men ifadesinden iba§ka ibir şey değı1 yoruz ve onunla iftihar ediyontz. Blınlardan et, evvelce de yazıldıg-ı surette ucuz1alılmaları mukarrerdir. 

arzumun delilidir. Her gün geçtikçe techizat ,~e kud- - . r b. 
idi. Fransa ile Yugoslavya arasında Fransa, milletlerin istikliıli \~hür- gibi mezbaha resimleri kaldırılarak Bn lıususta gayet ehemmıyet ı ır 

ret itibarile mütemadiyen yükselen, 
dostnne ,.e yapıcı tep-iki mesai ar- riyetine mütekabilen hürmet çerçe- kırk kuruşa indirilecek ve şehrin he1· •proje hazırlanmaktadır. 
zusu, harici siyasetimizin esas ihat- büyüyen ordumuz, Türk \•atanına 
tıdır. Bö)ie bir siyaseti tatbik yo- vesi dahilinde umumi bir inbisat \'C mütenccih olnn her tehlikeyi bcr -
lunda, bukfuneti kxali'-·e, be\melmi- uzlaşma arzu etmektedir. taraf etmek kudret ve istidadındadır. 

.,, J Belgrad, 13 (A.A.) - Avala Ajansı HATAY Vahim hidiseler 

·ciY8 
Avusturya Harı 
Nazırı Belgrad'• 
Gidiyor!.. ~ . 
Bir av me\•simidir,_ ~idbor.!ngtl ı 

cıanyada avcılık sergısı oldu. de' ırt 
lordu gitti, o vesile ile Alm~n bo' e 
reisi ile görüştü. Şimdi yın~ sr\3 

1 avcılık vesilesilc yapılacak bır ,.-J 

hatten bafıscdilmektedir. Yuro
0

, ·ç 
ya Başvekili doktor Stovıı dık 
yeni yeni faaliyetlerile nazarıfr8ıı;ı 
ti celbeden bir diplomattır. ıııC 
Hariciye Nazırı Belgrada ge ~ret 

vı ı;n 
den evvel o gitti, Roma ga.ıf' 
etti. Orada karşılandı, 1tatvan {'<l~ 
teleri tarafından kendisinden 

bahsedildi. a 1110· 
Doktor Stoyadinoviç'in Ro~ lrrd• 

• gun 
lakatı Orta Avrupavı son 'dıc:tSı 

d bir ha 

1 
en zi •adC' alakadar en . . ~a :ırt 
clduğu Avusturya Harıcı)C . ret 

ın" 
nın yakında Yugoslavyaı:ı de ,ıı· 
edeceği haberinin çıkmasıle 
laşılmışlır. btııı..ce-

Yine a\·dan. avlanmak~n~ bUJ1 
diliyor. Yugoslav Baş,-ekılı . r:•· 

u ·cı,e 
bir ay evvel Avustur)a .onrı ~Je çs· 

· · ·· scbetı zırıın av mevsıml muna t 
ğırmış. Şimdi bu da,·ete ica;;01,cır 
Nazır da Bc.•lgrada gidecek: }1 

Ne olursa olsun, A\•U turvıı 
gorll 

ye Nazırı, uzun uzadıva ·tir 
için Belgrada gidecek ?e~ek.;tJS t 

Umumi harb oldu, bıttı. A )'eJI 
ya İmparatorluğu par. ıandıİ,ıst ıı l m irascılnr arasındn eıJd sı~ır 1•· 
bugünkü Yugosl:ıvya da v~~ oltU 

lrihin, coğrafyanın ve her gı.ı ı.ıl ~ 
1iyacların çizdiği hatlara b_ıı irı'lpa· 

!bugünkü Avusturya ile esl<ı a İ' eı 
ratorluğun mirascıları arası~-~ çJP 
istemez sıkı bir münnscbet go g~ 
maktadır. Bunlar biribirlerine,or ,r 
çarpar derecede bağlı buluO~~d~I 
Onun için Orta A vrupada ştı ,-e
A vusturyanın ileride aıncağı 8 ~·ıl" 

ı bU1l 
ya bu şekil ne olursa o sun ·ııı\' ti' 

goslavyanın lakayıd kal'.nası ~1pıtııt 
sı:ıı:dır. Avusturya için Hıtıcr 

11
J111,l 

y:ısın ın beslediği. emellere . 'bir ıır 
Yolunda yapılacak her hnngı r.11 P1 lel ilk v.azif esinin kendisine acil bildiriyor: 

menfaatlerinin çerçevesi dahilinde 29 ikinciteşrin Hatay bayramıdır. 
Naib Prens Paul, dün Fransa Ha- Bu, 29 birinciteşrinin karde<:i yahut 

- . . dtJ 
-·- - rekete Bclgradın seyırcı 

\'C bizzat kendi lıududları dahilinde • k b ı d k '-' 
riciye ıNaz.ırı Dclbosu a u e ere e•·l:.dıdır. Hhtay kurtulmuştur. 13u 

Changhai, 13 (A.A.) - Reuter A- rini beyan etmek üzere Amiral Jar- mümkün değildir. ni ııt1" 
jansının muhabiri bildiriyor: nelli'i ziyaıet etmiştir. Avusturya Başvekilinin yclt ( \-'J' bütün ihtilaf ve .anla~mamazlık 6e- ı · ' .. · 

kendisine Be ·az Karta nışanının hususta kabul edilen rejim beheıne-
.Japon ta~ ya releri, Nankin ile Wu- Changhai, 13 (A.A.) - Jnpon or- rettiği bil· eser bu itibarla ço ~ c • bcblerini kaldımuıyı amir olduğunu 

müdriktir. 

DELBOS'UN NUTKU 

büvük salib rütbesini vermiştir. hal ve tamamne tatbik olunmalıdır 
Belgrnd, 13 (A.A.) - Valide Kra- ve olunaca'ktır. 

liçe Morie, dün öğleden so~ra Sa
B. Delbos, B. Stoyadinoviç'e oevab rayda Delbos'yu kabul etmiştir. 

hu araşında Panay ismindeki Ame- dusu namına .söz söylcmiyc salf:ıhi- nıdikkattir. Bu kitabın vnrdı stıır' 
rikan topçekel"ini bombardıman e- )ettor bir zat, Changhai'daki gaze- ce şu oluyor ki bugünkü /\''

0

19
1'1 t 

. nscı 
- deıek batırmışlardır. tecilere beyanatta bulunarak; ecnc- eski İmparatorluğun mır• );tı ıı 

Tophanedeki telsiz Panay topçckerinde 72 kisi bulun- bi gemilc>rinin muhascmat sahasının sık sık ve dostane görüsrncl<. r1 r ' •n11111111ın111unnnııtt11uııııııınnıuunıııııı1111ntt11unınıuutuuınuu111111111111ıuurııın11ttrHN1ttmtnı1111t11ıuuınıt111111uıuınn 

istasyonu makta idi. Bunlardan on sekizi bu- uzağında durmaları •c Çin gemile - mak ihtiyacındnn kendini 1cll 

Karaköyde de 
Bir meydan 
Açılacak 

Bulgarlar bir Yeni telsiz kanunu mucibince, tel- lunaınamıştır. Panay Amerikan ga- rile kanı:;tmlmamak üzere Çin kıt- mıyacaktır. O 1 

sizi ta"'- onları tesisatının idare hak- zetecilerine tahsis edilmiş idi. Sey- l1 aıarmm faaliyette bulunmadıkları İtalya er geç Almanyanın d!I 

T 1 ~J ' • k ..cısııı • ieD yo U kı, posta \'C telgrafa verilmiş oldu- yar radyo haline getirilmiş olan bu mabalerde durmaları miinasib olaca- Avrupadaki emellerı ·a."' lıı" 
ğundan Tophan deki Devlet Deniz- gemiden gazeteciler Amerıka)a ha - ğını söylemiştir. kayıd kalamı 1acaktır. yugOS /'.' 1 

Daha açtılar yollarına nid telsiz istasyonu tama- lber göndermekte idiler. Yaralılar da ÇİN - RUS İTTİFAKI TEKZİB vekilinin Roma seyahatınd;ııdı e 
mile kapatılmış, bu husustaki müta- dahil olmak üzere sa,ğ kalanlar Anlı- EDİLlYOR turya meselesine temas e stıır 

Beyoğluna çıkan tram· Sofya, 13 (A.A.) - Hükumet aza- lea ve talebler kabul edilmemiştir. lwci eyaletinde kain Hohsien'dc ka- Mo ·ova. 13 (A.A.) -Resmi mah- şu··bhe edilmemektedir. /'ı.'-u d 
1 T h d 1 h c;usta vay arı op ana en S• sının, bir çok yüksek zevatın 'e bü- raya çıkanlmışlardır. Bombardıman feller, Sovyctkr Birliği ile Çinin as- Hariciye Nazırı da bu u elt ı 

tlklll caddesine yeni açı~ tün yerli halkın huzurile dün 39 ki- 1 u o 1 esnasında Amerika Sefaretinin dört keri bir pakt imzaladıkları hakkın- şüa verecek bir şey ö~11111 

lac9a8~8cbelrkleyrodlldr.•n ılometrelı···k Kriçin -_Pe§le~a demir).'O- K Ç K HABERLER memuru Panay'da bulunmakta idi- da dolaşan şayiaları kat'iyctle tek - Belgrada gıdiyoı· demekur. 11t ,,1 ,. =---------·--.-·.--- lcr. Bunlar, sağ kalanlar arasındadır. 7.ib etmektedirler. Ahmet fı,!.-,..•• 
Pro t'un hazırladığı rapora göre lunun kuşad resnu yapılmış ve ılk * Ege ~ıntaka~ınd~ ~ımdıye ka- Bc.-c ismindeki İngiliz harb gemisi, Çin Sefiri, bu şayi:ıları saçma ola- ıummmıııımmnııınıuu•ımuKtlllllPlf""':"" rı'l6 

Karaköyde yüz metre kutrunda ge- lokomotifi bizzat Kral idare etmiştir. dar 26,5 m_ılyon kıl~ t~~n satılmış- sağ kalanlara yardım ederek onları rak tm'Sif etmiştir. F R a m ıhve 
niş b"r mc)dan \'Ücude getirilecektir. hr. S~tış fiatı \'asatı 65-ıO kuru.ştu:. Hohsien'e takriben 10 mil mesafede ÜÇ GAZ GEMİSİ DE BATIRILDI ransa, Offi n 
Bum vdandan Azapkapı cihetine bi- Herkes her yerde .* Ihracatçıla_rın kaza~ç \'er~ıl~ı- bulunan Wuhu'ya nakletmek iizerc 1 Şanghny, 13 (A.A.) - Japon Bah- • A 1 ak ., 
ri 25, dığ ri 15 metre genişlii;;inde iki nı beyannamesız verebılmelerı ım- sür'atle nehirden aşağı do[,ıru iler - riye makamatının bir tebliğinde ez- ffi 1 n aşac 1 

)Ol gidecek \e birincisinden tram - Ata binemiyecek kanı olmadığı tes'bit edilmiştir. lemcktcdir. !cümle söyle denilmektedir: (Birmci rohifed"n det'~'~·· 
ıvay işl tilcccktir. Küçük yaşta bulunanlar, bedeni ve * Kanun haı;ci vaziyet alan işçi- Bombardıman esnasında üç petrol Amiral Hasegava'nuı pek derin himdir. Maamafih, Fransa so yır 4 
Yıne bu yoldan Tophane cihetine ruhi kabiliyetleri müsaid olmıyan - lerini çalı~tıra~ bazı kundura m~ğa- gemisi de batmlmıstır. Bunlar, Me- bir teessürle karşılamış olduğu mü- nü söylemeden önce Dclb05.

1
it Si 

bfrı nhtun boyu, diğer Karamusta- lar, yaşlı olanlar, sarhoşlar ata bine- zaları sahıblerı hakkında kanum ta- liping, Mcihsia ve Meian ismindeki essif Panay hadisesinin bütün mesu- clöner dönmez Paristeki tngı13ı.ııtı1'1 fapaşa caddesi ,.e üçüncüsü ise 30 ınıyeceklcrdir. Bu gıöı mahzurları kibat icrasına karar '·erilmiştir. gemilerdir. Petı·ol gemilerinden bı- liy tini deruhte etmesine medar ol- d k Vnrşova. 
1 

r 1 

* l\ır-h d" kul n ı kıymetli firile temas e ece • ,. f'ı.-if e f metre kenişlıgındc yapılacak olan olmayıp da ata binebil cek olan1ar, .ı.u en ıs 0 u uı rinin kaptan ıAmcrikalı. ikincisinin mak üzere zaruri görülen bütün ted- Bclgrad, ve Prag'ın kat ı . ~"""l 
Necatibey cadd i olarak üç yol gi- evvela atin ~?aın olup olmadıgyını hocalarından Salim, 65 yaşına girdi- kaptanı Estoııvalı, üçüncüsünün de birl r ittihaz edilmektedir. b ı sövlı.>e---

~ k "d k d"lm" b ·· J ve kendi intı a arını v 

deoektir. Bütün nakil vasıtaları Ka- tedkik cdecekJercl.ir. ği için te aiı e sev e 1 ış, u mu- Norveçli idi. Bu gemilerdeki facia Tcbligde ilave olunuyor: -~··· - 11ıfl 
tafapa cadd sı"nden tramvay nasebC'tle mektebdc bir merasim ya· ktıı·hanlarının ,"decıı·, heı1t'"ız ınaH'ım J t 1 · ç· 1'1 · Na .,•"" rnmu Atla ana caddelerde gezılmiyeoek- " apon ayyare erı, ın 1 erın n- Tahtakslede bir • tr 

ise Necatibey caddesinden geçirile - tir. At. yalnız savfıyc yerlerılc şeh- pılmıştır. değildir. kinde vapurlara binmekte oldukla - 1 0 aa · 
ccklir. r·n Belediyece bu ise ayrılacak kısım- * Yalo\'adaki bi.i~ük oteli vaktin- Washington, 13 (A.A.) - Son :ılı- rını istihbar etmiş olduklarından, Tnhtakal de Çukuns acP 

Esasen yeni p15nın tatbikından ~ında .serbestçe dolaşt.ırılabilecek- de Akaya teslim etmediği için Akay nan haberlere göre, Panay topçeke- 1 bunları takib ve bombardıman et mi- dKan~:: gn•~e b~.:n~~~a~:ırııŞ ~~ 
nra Be~oğlwıa çıkacak olan tram- ıtir. müteahhidin teminat akçesini ver- !'inin mürettebatından 15-20 kişi ya- ve koyulmuşlardır. Japon tayynre - an J Yangını!'l 

vaylar Tophaneden İstiklal cadde- : A k . 1 b"U memektedir. ralanmı5tır. Ölenlerin miktarı. çok- leri Stnndard Oil'in üc petrol gemi- tamamen yanmıstkı~.d·r I 
. • . , ld 

1 
.~ erı memur ar, za ı er ve po- • bi t.ahkik edılme c. ı . ~ 

ıne açılacak olan ~enı} o an geçe- 1. h . 1 k .. a·v 1 ·k * Tevfık Fikretin Hisardaki Aıi- tur. sini Çin vapuru zannederek bunla- _ .. -- fl"'I 
dd 

. d . b.. ıs arıç o ma uzere ıg r sıeı e - 1 
cekler, V<>yvocla ca cs.ın e ı u- . . . yanı, müze haline konulacaktır. Amerika hülı:ümctinin derhal tah- n bombardıman etmişler ve bu ha- ou··n akş&m şe ..1 
ıuk binalar bulunması itıbarile mcv- ı~ın rıaye~ ctmıye mecbur. tutulaca- * Belecliy • şehrin muhtelif otuz kikata başlamasına intizar edilmek- ı rek('t esnm,,nda bu vapurların p"k • • • et İfıett~f' 
2.ii m.."lhi 0 ttc bazı d ğişiklikJer yapı- gı bu tahmatnaıne, Beledıyc zabıta verine afiş levhaları astırmıya ka- tedir. Roosevelt, bu meselenin inki- ziyade ,·akininde bulunan Panay top- iki Cln&y · 'O'leJl fi 

·1· dl k · ~ ·skeleSl ıJ' lacaktır. talimatnnınesıne ı ave e ı ece tır. rar vermiştir. ~afının bütün safhalarmd:ın haber- !çekeri batmıstır. Akay'ın Bostancı ı beri .Jı.lll 

Müesseseler 
Belediyeye 
Geçiyor 
ş bre aid müesseselerın bir şehir 

muesses i olan Belediyenin elinde 
toplanılması için hazırlıklara devam 
cdılmektcdir. Bu arada, evvelce de 
yazıldığı gibi. Yalo\·a ve ~ay ida
releri Belediyeye verilecektır. Fa -

kat bu husustaki devir muamelesi 
martta '3apılacakhr. Şirketi Hayriye 
ile diğer imti~ azlı deniz ,. c kara na
kil vasıtaları şirketleri de Mart, ni
hay t nisan iç.inde satın alınarak yi
ne Belediyeye verilecektir. 

Bunlardan ga~ ri olarak Hükume
tin İstanbul ve Be) oğlu Havagazı 

şirketlerini de satın alıp Bcled~ere 

Hava se/ erleri 
Çağaltılıgor 
Havayollan idaresi, önümüzdeki 

niS<ının 23 ünden itibaren Ankara, 
İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir 
arasında her gün muntazam hava se
ferleri yapacaktır. 

Bundan başka Bükreş, Atina, Tah
ran ve Belgrada da tayyare işletil-

mcsi için tedkıkler yapılmaktadır. 

Bu işe de önümüzdeki ilkbaharda 
başlanmas, mukan·erdir. 

İdare. simdiden kadrosunu takvi
ye etmektedir. 

Parti kongreleri 
Halk Partisi nahiye kongrelerine 

de\·am cdılmektcdir. Bugun de Şile-

de\ ı C'tmeyi münasib gördüğü haber ı1in Ak~akc~e nahiye kongresi top· 
r. ır mı tır. lanacaktır. 

l da l " N . • F d .k. avdan u 

ri~:nlm~:;aa!:l:i::;ı~:ı;tır~e ~e~~ ::~ ~~:::s~~~· Hariciye ~rctm- ım•M'*""'"""""'"ı',."'k"'""'"",.., "''ı"""""'""cJ"""'""""" ~:;:l~~ g:ç , k~rıısı v B~h~:,·~:ıst~: 
Jet, dini işlere karışmıyııcaktır. Sür'atl facia mahalline gitmekte 3S a yo UD 3 akşam Kndıköy ~skcl~1~

1;11birt 11çf' * Macar Parlamentosu Macaris- olan Bec ismindeki İngiliz harh ge- s· k mıstlr. Fuad Engın, b cssıtı1 
11, 

tanda intihab şeklinin değiştirilm~si misilc Oahu ismindeki Amerikan ) r aza bivctc kapılmış ve tab:ıll J(1Jı-;t11 tı 
k_in içtimaa çağırılacaktır. topçekeri, vak'a m:ıhallinc mütcka- Diin; Büyükdere yolunda yine feci k;rek üc el silfıh ntın~ştdır.0rascl l~ıı' 

red b b·rı c "' 

* Le memurlarının ccrmanizm a- bilen 150 ve 300 mil mesa e u- bir ka:za olmuştur. lardan ikısi kadına, ı dit blf , 
t n n .ııı· leyhine yaptıkları propaganda yü- lunmaktadırlar. istanbuldan Büyükdereyc gitmek- sekiz yaşlarındn Ay e "kisi dC J 

zünden Leh - Alman anlaşmasının Panay topçckerinin mütecaviz tay- te olan 187 sayılı hususi araba, Hacı- cağıza rastlamış, her ı ı: 
felce uğrıyacağı haber verilmekte - varclere karşı hava müdafaa topla - osınan bnyınndan geçerken \'İraj! )anmıştır. . . de ~ifle fJ' 

d . ;.ile ateş açlığı söylenmektedir. dönC'memiş ve oradaki bir agyaca çar- Şoför Behcet adlı bırı ... 11dcJl • ır. uı.ı.ı ı11 * İngiliz İşçi Partisi I,ideri muh- Sağ kalanlar arasında binbaşı Hug- parok kısmen p:ırçalanmıştır. Müsa- rısı Seheri kıskançlık Y ')'9rıı18 
telif devletlerin isteklerini tedkik i- hes bulunmaktadır. Bu zabıt in bir demt• neticesinde otomobilin icinde 1 tihtc usutra ile yüzündcll Jl' 

bacağı kırılmıştır. Binbnsı Uughes·- bulunan ve arabayı idare eden sahi- yııffı çin bir dünya Konferansının jçtimaa 
çağırılmasını istemektedir. * Alman gençlik te~kilfıü reisi, 
Bi.ıkreşe \•armıştır. * İspanya Cumhurrcis.i, İspanya 
kend: haline bırakılı;aydt bugünkü 

1 ,·aziyete düşmez, onlaşabılırdı Fa

kat, müdahaleler, hem bu uyusmıya 

mani olmuş, hem de Avrupa sulhünü 

1 ihlal etmi~tir, d(;mi:;;tir. 

S f ., . a·· t tır. 1 nnııŞı 
den başka Amerika e arctı mn or bi Nıhad ağır surette yaralanmış, di- Her iki suçlu yaktı ~ ıştJf· 
memuru da dahil olmak iızeer 9 A- ger .-rkadaşlarına bir şey olmamıştır. !ar hastnhoneve kaldırılrtl t1• 
merikalı sağ kalanlar arasında bu- Yaralı, hastahane e kaldırılmış - -·- l"fl'' 

111 tıunmaktadırlar. tır. Zonguldak 1 ıt\u~' • 
Changhai. 13 (A.A.) - Augusta . , luntıI' ~ 

ismmdeki Amerikan Amiral gemi - Zehirli ga-r kur si afi Zonguldak demır~ 0 ıi ol:.t11 tel ıc 
sinin azami bir mil kadar uzağında İkinri devre zehirli gaz kursları, bir kömür istihsnl mcrkC zorıgıı 1f'et· 

k h t b l k b luya kad"r uzatılması "~ difl<O bulunan lzumo barb gemisinin bir bu n !;am nı ave u nca , ça~m a " sı ,.. 
d k ı b l·ın1amnın asrilcstirflrnC ~andalınn binen Amiral Hnscgnwa, aksamı, iiçüncü evre urs ara aş-

Panay hiıclisesi hakkmda ma7rrPt1e- lamıcaktır. ıçe kanrlaştmlmı~-tır. 
l ' 
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eni am;ie ahna~~k!.. ~~~~.~~y~~~~il~,~~~~_I Kö~IU camide ik~n: .. [Haı~,;~~~~ru-1 
. d .. ..1 d . ıe göndermiş oldukları ve göndere- Bır haydud·. muallımın Bayram azıran a çopçu er e iŞ cekleri me.ktubların. parasız neşrine 1 

d d l kt d B elet bl d 1 k 1 Şeker bayramınız kutlu geçtiyse 

tabi Oluyorlar! .. ;:::;.~:·~::!~ i:~:1:E::::~rn~ evin e ya mz a an genç :::::.:b-:~~-.:::;7:,~~~~: 
er çöpçü günde 8 saat çalışaca-

üzere ı ilan ve 2 de yeni ilan neşre- f k ld d 1 ramla çocuk ikiz kardeş gibidirler. 
dilccektir. Elimizde birikmiş ve ge- re ı' as 1 na sa 1 r 1 • cBayram>, kardeşi cÇocuk> un elin-
lecek bütün mektublar busuretle den tutarak onu cici elbisesile sa-
ınuhakkak neşredilecektir : 

iından iki ekip kurulacak!.. 44 - İyi derece ile rnektebirni ik- Tabancalı ve kamalı hagdudla, 
lıncaklara bindirir, ona balonlar a· 
lır, kenrları işlemeli mendiller verir 
cEfendi amcalar> ınınelinden öptü
rür, ona badem ezmeri, latilokum, d~~~ye e~rinde çalışan ternızlik amclesine önümüzdeki Hazıran mal etmiş lise mezunu bir gencim. k d l 

"' ıtıbarcn Iş Kanunu tatbik edilecektir. Bu kanunun tatbikinden Eski harfleri mtikemmclen okur ve nenç Q ln ga nız kuvveti 
..... yazarım. Biraz Fransızca da biliyor 6 · ve akide tıe çikolatalar yedirir, zengin 

t ı-Opçfiler günde ancak sekiz saat çalıştınlncaklardır. Belediye, şeh- •t 
~rru l'ğ' ve anlıyorum. Bütün gün ve gece CeSQFell 6 çarpl ~tı 

1• ..z ı ıni temin etmek için günde iki ekip çalıştırılacaktır. Bu iti- ~ 
"'ço .c;erbcstim. En uzak vilayet ve köy- ~ 
~ P .amelesi kadrosunun bir misli arttırılması icab etmektedir. !erimize !:adar da her vakit SC\'e se- " -·- . . 
, ..... 1:d.ıycnin 938 büdcesi bu esas gözönünde tutularak hazırlanacak 'd . C . • . 

1 
k k t Türk kadınının km•\·ct ve cesareti- 'ı dekı halk, her seydcn habersız yatsı 

""lll• .. ı k ve gı erım. uz'ı hır ay ı ve anaa - . .. . • . 
~ ı işleri tahsisatı ehemmivetli surette arttınlacaktır. Bu mü· ık. b' . . tl lnı gosteren bır vak'a; geçen gün A- namazına devam etmcktedır. 

b. tle Haziranda çöpçülük hizmetinde çalıştırılmak üzere haricdcn ar ır ucrcte memnunı~e e razı- laşehirde cercvan etmistir: Bu sırnlnrda, yaralarından akan 
ltn yım. Muteber ve maruf kımselerden B d .. d .. t .. ~ 

1 
b' ı " rnikdarda amele alınacaktır. 1 un nn uç or gun evve ır ge kanlara ragvmen hala bir dişi kaplan 

u ğ istt>nildiği takdırdc kefil \'C kefalet 1 k : Al ' h' k K'll'k. ı._ 1 er taraftan 15 liraya çöpçüH.iğe, bilhassa yaz mevsiminde kımse . . ce va tı, aşe ır azasının ı ı gibi nnmusunu ve c:ercfini müdafaa 
"'t etmedigvi için çöpçü aylıklarmm sabit olarak veya yine arltmJ- vPrmıye hazır bulunmnktayım. Rır k" ll · k" .. · d h l' eden cesur kadıncag-ızın iki küçük 

da aylık bir te>crlibe devresinden sonra O)~tm:a. ı;ı, ·oyun ~~ ers ane 1 

ll zaruri görülmektedir. mesaim, tatmin edici bir kıymette me. e ın~ ıtın::n çocu arına gece- yavrucuğu; gi.irültüden, yandaki o-
~ al~ın rahatsız olmaması için de çöpçulcrin 8 saatlik yeni mesai sa- _ .. 

1 
d v. kd' d h' b ' .. t lcrı kendı e\·lerınde ders \'ermekte- dada uykudan uyanıp annelerinin 

IDin ve gecelerin münasib zamanlarına tkasım edılecektir. gorhu mk ed ıgı ta ır e 
1 

ıbç tır . ucre dir. Bu sırada köy halkının birçoğu yanına gelip ağlaşmıya baslamışlar-

ve ... 
fakir, her nevi çocuk bayram kar
deşin az çok hitfuna mazhardır. Ya
rım okka ekmek parasını düşünen 
babası ona bir şey yapamasa bile bi
raz 1ıal ue vakti yerinde olan komşu 
teyzesi yine ne yapıp yapıp kiiçii -

1 

ciik bir mendille onun gönlüııii alır. 
Zengin çocukları cicilerini da1ıa 

arifcdcıı giymiye başlar, hatta ge
ceyi onlarla koyun koyuna geçirir. 
Ben de patiklerimi yastığımın altı
na alır, bayram kardesi öyle bekler
dim. l) ve a ermeyan ve ta e e mıyece- d .. .. 

-· . d . d 'd d d . Ad a, koy camıınde yatsı namazını kıl- dır! .. 
e • d k ~ b gım: c şım ı en va e erım. re- k . :t.zz e OCQ Q allCl . . . . h Ik .. makla meşgul bulunmaktadırlar. Haydudun, onları susturma· içın cBayramd" gu"l....,. rel•reı· masumu 

•& sım ıçın (Son Telgraf ış ve a su- A · d k 'k 1 d k" ll ' · ' "' "' :ı. • 

~ vnı a ı a ar a oy mua ıını !elindeki kanlı bıcagvı ile çocukların saba•,et· 
tunu vıısıtasile Muammer Galib) e n· - . . k ' 

1 
k . : - " • erserı· hı·r Dı.ller ve .. . . . d . ın cvının apısı omuz anara - ırı üzerine yürüdüğünü gören zavallı 

muracaai edılmesını rıca c erım. 1 - 1. .. 1 . d" .. 1. b 1 Bayram, çocuklar için böyle mut-

4 4-
0 

t kt b b'r ge cusse ı V<! goz erı onmuş e ı ta an- ana, artık daha fazla mukavemet e-

l ~ a - r amc e mezunu ı n- . lu bir gün olduğu kadar büyükler 
amel .,. ~alebe ., . 0 .. 1 llesab calı hır adam, muallimin refıkasının dcmiyerek yere düşmüş ve: 

l
cım. uze yazı yazarım. ım .. . d b 1 için de özlenen bir gündür. Posta 

q \ e ı a e ım UV'\ e ı ır • müvczzilcrinin tCZftmıya yeti§eme-• , k't b 1. k ·, tl d' Aı'lem ~'e luzerıne· atılmış ve bir yandan da - Yavrucuklarım!.. ıye ayı -11"' -·-- - -- h" . k B b ' ·. r k boynundaki beşibiryerde dizısini ko- mı'itır. 
"" •çhul cisim bir ma· BUtUn mekte blerde lisan umı~ı Yk~ tur.. ba~a ır. ış vf el mt e parmak istcmistir. Haydut, kadından kurtulduğunu ıdi~i tebrik ~art~annbda~l~~§~a h ye~i 

itti k d surclı C' ımsesız ır gNıcı se a e ve • 
1 

kl t .. zd mıntanmın uzcnne ag uu.ıgı enuz 
"' YO sa, şaman ara dersleri nasll kuvvet• . 1 ·k k t k ha ,

11
• Genç kadın, birdenbıre uğradığı an ayınca çocu ora ecavu en vaz- v v v •e .. 8 b. d b ? pensan ı tan ur araca ) sa- b .. d b" .. k .1 h . b d k' b 'b' d alınını§ boyunbagısının baglar bag-

t-...,~ , lr u a mı • len dirilecek ? h'bl. . . .1. ~ . b kl' rum Ad u tecavuz c utun uvvetı e ay- geçmış ve oynun a ·ı eşı ıryer e- l kad k b 
'""-ad • 

1
. ı erının ıyı ıgmı C' ıyo · • d d .. b 1 _ B 1 . al r· t • r amaz ne ar a ra ası varsa on~ 

eniz Boğazına 30 mil mesa- Ünıversitedeki yabancı diller oku- res : (Son Telgraf iş ve halk sütunu j u a muma?.aat: aş amı~tır. u erı ıp ırar e mış ır. lan dolCl§ır ve bir akide şekeri ile bir 
&eınilerin seyrüseferine tehlike lu iki sene sonra lağvedilecektir. O ı\·asıtasıfü Muzaffer Daim). mukavemet uzeııne azılı haydut:. he- Bir saniye kadur bir zaman sonra fincan kahveyi yutar yutmaz çıkar 
~ · · ı 1 men tabancasını sıkmıssa da guzel da, köy köpeklerınin daha artan ulu-

g" --u.ecek olan ve mayine bcıızer tarihten sonra Universıteve ıer ıan- 46 - 30 yas nda bulunmakta'-·ım "' ' b' ba""1"'' dostunun 1·apısını ça 
11..."Ye.t ya\•aşca haliharekctte bu- gi bir ecnebi dilini bir ilı~ıi kitabı 0 • !Lise mczunuy~m ve ayrıca (UlCım~ lıb·ihr tetsadü

1
f <'seri olarak elindeki si- maları \'e camie akseden feryadlar ~:r. ır ~ eu ' • 

~ b k d d b ·1 · a a eş a mıştır ü "< rine camideki halk, yatsı nama-ır cisim 41,39 derece arzı c:i. kuyup anlayaca erece e ı mıycn jaliyei ticariye mektebi) ne uzun . . · . . f Yollarda musafahalar, günde üç 
'efe ~· konuşamıyan kimse kabul cdilmiye- müddet devam ettim. Resmi ınekteb- Bmız soma, haydudun clındekı zını yarıda bırakıp hC'men acia ma- nöbet yirmi bir pare top. Bayram ö-

ve 29,03 tıilii o::arkide "örül- tabanca , k el n al ff k 1 11· e koşuşmuc:lardır ~ 15 ceklir. Bu itibarla Maarif Vekaleti lerde birka vıl muallim vekilliği ı ) ı a ı mıya. m~~·a n ıHı ın · " · te1d günlere benzemez. 1ş yerleri "e Deniz Ticaret Müdürlüğü . . ç :. . .. .. 1 olmus ve odanın uzak bır ko esme Kadının elinde bir işaret kalmak aa n· Jisclerle ortamekteblerdekı lısan ders- yaptım ve mustakıllen bulun sene- f 1 t.,, t u'zere havdudun başından çektigvi kapalıdır. Herkes yeni ve ütülü el-
ıze çıka,.ak vapur kaptanla l d' k · · "h' l b' 'k' f t' t ' d' H·1 ıramış ır. b' l l kakla d"k"l .. t" aı v - lerini kuvvet en u·me - ıçın mu ım er ır ı ı sını ye ış ır ım. a en B k'b d b b b ıse ere so • ra o um~ ur. " <ıkadarlara t bl ' gV t a t . . . . . b 1 unu ta ·ı c en ogaz ogaza o- c::ıpkasile, boğuşma sıralarında aya-

v e ı a Y pmış ır. bir proje hazırlamaktadır. Bu proıe· ışsız ve muhtac bır vazıyette u un- v d "t . d b ~ Dini bayram. birinde koltuğunda şe· er t guşma sırasın a mu ecavız a anı ı- gvından çıkan avakkaplnrı savesınde 
ar. ftan bu serseri deniz pe göre lisan muallimleri kurstan ge- maktayım. Gerek Anadoluda ve ge. ~ k k k d ı. d' " " ,. ker, ötekisinde sırtında kurbanla bi· 

~ın . . .. .. d" h çagını çe ere · gene ·a mm, r.en ı- hemen mütecaviz tanınmış ve bu -

' 

. 111 yakalanması ve teşhis çirilecek, mcktcblerm lısan rnufre- ırek şchrımızde gece, gun uz er .. b' k k 'b ' • k 1 ze, senede ik idefa. misafirliğe getir. 
sını ır ıs aç gı ı ya a avan ve sa ntııı, a'-•111· ko"ydcn (Osman) isminde 

l 
~l i"in takı'b edı'lmek u"zere dal programları değiştirilecek, lisan hangi işlC'r<lc gösterilecek biı· vazife k 11 .. 

1
• dd:d 

1 
.• J Deliye göre ise her giin bayramdır. 

ıı: 1 ran ·o arına ve mu en ı ver erı l>ır sabıkalı oldugvu anlası1arak bü-
te derslerinde talebe ile daha fazla olıırsa olsun hemen ,.e münasib gö-

1 
b 

1 
c " - • Halk W:llozotu ı...~ler sevkcdilmiştir. Maama- _ k • b' .. tl d h' 

1 
ne sap amıya aş amıştır. tün köylü tarafından hemen evinde 

"llll 
1 
meşgul olunacak, daha pratik yollar- ru lece asgarı ır ucre e a ı ça ı- , . ~ 

k un, ch·ar ecnebi limanların- !dan yürünerek daha fazla malıimat şıp amir ,·eya patronlarımın muhab- Fakat ne yazık. Hala. haydudu b~- yakalanmıştır. M 1 k k 1 
Gpnıuş büyük bir duba veya verilecektir. betini en kısa bir zamanda kazana- rakmıyan ve muttasıl (Imdad ! .. ) dı- Bu cesur ve yaralı genç öğretmen este U TStQrf 

1 
dıra olması muhtemel görül- --··- 'cağıma emın bulunduğumu bildiri. ye bağıran zavallı kadıncağızın bü- ! refikası da gece vakti tedarik edilen j 

t edir. Cerrahpa,aya giden yol irim. Adresim (Son Telgraf gazetesi tiin feryadları, köy köpeklerinin ac.ı bir oton:ıobılle Ma~isa.1.~emleket has- Usta, ç1rak va ı,çı kurs• 
er halk ve iş sütunu vasıtasilc Nec:det ı:cı ulumalarına karışmakta ve camı- ltahancsme nak1cdılmıııtır. ları ne vakit 8 ,.llacak?. he mayin olduğu tahakkuk eder Ccrrahpaşa hastahanesine giden T 

... ltıen müfrezelerle imha edile- caddenin asfalta kalbi kararlaştırıl- Salim). TQ ,
1
• kuşu Açık Milli sanayiimizin eıı mühim bir 

~ 47 - Evıınde veya evlerde \'eya .l ı l ı elemanı olan işçilerimizi teknik tcd-
&~ · mıştır. Projesi hazırlanmıktadır. muhtelif yazıhanelerde temize çeki- risatla da techiz ederek olgun ve bil· 

IU1111111r111ıı1t1IUIUIHtll'UflıtllfHlltlllllllllltUSllUlllllllllJlllllllltllltlllltllllllllllllllllllllllRIClllllUHIUlfflUtllfllUftWt vı·mlerı·n başın~ ı·ş ve 
lecek veyahut eski harflerden yeni n • u gili bir uzuv olarak yetiştirmek mak· 

~ r ak 0 y k 0 p r ÜS 0 ! • • • ~:~r~~~~üt~~~!~ :~~:,e;~~;~uv:d:~: 1 Kondu !. 1 Memuriyetler :ı::~~:k~::sı~:~ı~~7ı':ası~i~!~~ı~~~~ 
~ vellcri, mukaveleleri, notları ve ders ki kanun projesi; Büyük Millet Mec· 
~o t d h H ı · takrirlerile müsvedde halinde tutul-

1

. Yalovah bir köylU ve lh· Ankarada mUnhal lisi, tktısad Encümeni tarafından tcd m e re a a a 1 c e muş karışık ve intizamsız her türEi u,ar bir k!9dın zengin daktiloluklar varı.. kik edilerek mazbatası hazırlanmış-
J yazıları vesaireyi; en mükemmel ve oldu ar !.. Ankarada Maliye Vekaleti Vari- tır. Bu kanunun kabulünden sonra, 
\Jt\ '- • • ı k ? toplu bir hale irca ile icab ederse, 1 Tayyare piyangosunun bu seferki dat Umum Müdürlüğünde bazı dak- evvelce de haber verdiğimiz vcçhile vg r u ger 1 m 1 a 1 naca .... bunları daktilo maki~e~ ile de ga~·e: {sonk cşid~sinin talihlileri de yavaş tiloluklar münhal bulunmaktadır. adamlarının günlük vasatisi 100 den 
.~ ucuz \'e en makul bır fıat mukabı • yavaş bellı olmaktadır. Bu defaki en Ayda 60 ve 70 lira ücret verilecek 0 • fazla olan her sınai müessese, gerek 
\le l. • •• - -·- -·- -- p !inde yazanın. Bana teslim edilen büyi.ik ikramiyeyi kazancın talihli- lan bu daktiloluklara talib ol.'.lnlar I usta ve gerek çırakları ve işçileri içir. 

,,,,,. mutehassısı bay rostun bu yazıların ve her türlü evrakın ilerin ekserisi şehrimizde ve diğerle- için, talil> olanlar arasında bir mü· ayrı ayl'l üç meslek kursu küşad b • • .. •• •• !muhaf?za ve ma~~·eı:ıiyetine hıma- ri de taşrada bulun:°1akt~dır.. sabaka imtihanı icra edilecektir. İm- edecektir. 
~ fekli ./l makul goruluyor f mile rıayet edecegımı bu satırlarım 1 40,000 liralık bu ıkramıyeyı kaza- tihan, bu ayın l8 inci cumartesi gü- Kursların sonunda çırak, usta ve 
Şehırc· . .. J 

1 

.. .. .. .. .. • • • ••: ile de teahhüd etmiş bulunuyorum. nanlar muhtelif kimselerdir. Ezcüm- nü s&at 15 te Ankarada icra edilecek.. işç:iler ayn ayrı imtihan olacaklar-
llel'l il.k mutehassısı Prost, Kırakoy koprusunun şımdı bulundugu Adresim: (Son Telgraf gazetesi iş ile Eyübde Dbkmeciler caddesi 35 nu- ltir. Ve yalnız makineden yapılacak- dır. 

t .. "'• ~~:;etrc daha Halice doğru geri alınmasına karar vermişti. Bll ve halk sütunu vasıtasile Bnyan Na- marada Bayan Memnune isminde Itır. Bu kurslara devam etmiycnlerden 

1~0 a adar makamlarca da hüsnütelakki edilmiştir. Eminönü ve didel dir. ihtiyar bir kadın. bu biletin talihli Bu daktiloluklarda çalışmak iste- para ceıası tahsil edileceği gibi, kurs 
t h Y meydanl::ırı da köprünün ~eni vaziyetine göre tayin olunacak- sahı'blerı'ndendı'r. 1 h 1 açmıy"" . ...,i.iessese ve imaliı.thane sa-(ju k yen erin imti an günfinden evve ~'\.'.>"·· 
'tıu arar, Yenicamiin tamamilc meydana çıkması, tramvay sirkülas- · Mekteble,.lmiz ve Ayrıca, biletini Eminönünde Zen- nüfus tezkereleri, mekteb şahadet-

1
hiblerinden de 100 liradan 500 lira-

" n müstakbel Karaköy ve Eminönü meydanlarının gi.izelligvine ha- lmll kaldeler"e!. · · · d 1 y 1 d '-'a kadar paza cezası almacnktır. ·~ın gın gışesın en a an ve a ova a o- na~leri ve varsa bon servisleri ile " 
~ ıyecek şekle getirilmesi için verilmiştir. Mekteblerimizde imla kaideleri a- turan ihtiyar bir köylüye de tam beraber Ankarada Maliye Vekaleti 1 Yeni kanun, 938 eylülünde meriyet 

~u .1ş aynı zamanda çok masraflı da görülmemektedir. Çünkü zaten rasında bir ahenk yoktur. Bu hale 40,000 liralık en büyük ikramiye isa- Zat İsleri Müdürlüğüne müracaat mevkiine girecek ve 1943 tarihine 
~a:u~ Yarısı, malıiJl1 olduğu üzere her sabah açılıp kapandığı için nihayet vermek için imlfi kaideleri bet ctmistir. etmeleri icab etmektedir. kadar da tatbik edilmiş olacaktır. 

h- hır vaziyettedir. Bütün köprü, dubalar üzerine kurulmuş olduğu hakkıııda bir broşür tanzi mcdilccc- Yalovada Güney köyünde rençber- -""N'"""""""'"""""'"'"'"'""'"'""'"'"'"' .. """'"'"" 
~.' t'\.'k t b MUh!et uzattldı! ••• 
\"\ \> c üyük olmıyan bir masrafla bütün dubaları harekete getir- ğini haber vermiştik. Jikle hayatını temin eden bu köylü- zengin olmasına çok sevinmiş ve bu 

t e bırkaç kuvvetli motörle çekilmek suretile köprünün; Halicin ni- Aldığımız malumata göre bu bro- nün ikramiyesi dün Zengin gişesi para ilC' yeni ziraat aletleri ve muh-(;e kndar bile kolayca nakli mümkündür. şür hazırlanmış ve tedkik edilmek sahibi tarafından bir motörle kendi- telıf makineler ile yeni tarlalar ve 
~ ata.köy köprüsü) 30 metre d.ııha Haliç tnrafına alındığı takdirde üzere Maarif Vekaletine gönderil • sine götürülmüştlir. İhtiyar kö):lü, 1 bir ev satın nlacağını ve bu sayede 

'.ki meydanın tanziminden sonra Eminönü ve Karaköy meydanları miştir. Yakında, bütün mekteblcre şimdiye kadar ömründe 40 lirayı bir fakirlikten kurtulduğunu söylemiş-
ihtişamile meydana çıkmış olacaktır. lgönderilccektir. arada görmemişken şimdi ansı2'ın tir. kararlastırılmıst_ır_. -------

Ahşab evlerde mutfakların yalnız 
alt kotlarda ve her tarafının beton 
olarak yapılması hakkında verilen 
mühletin bir Marta kadar uzatılması 

,. -=-----------
~"R No.:41 

#\ŞKA İNANDIM! 
1 ra seni~ kafanı katranlar da ceheı:-miz ne:Cueyse İzmire girecekler· 
neın kazanında kaynatırım ha.. miş .. 

- Zeyneb ne yapıyorsun?.. ı Bavam nd ı \ azifesi sona erdi de -
- Sen yaz .. Aldırma .. Kahbe söz- , mektir .. Fakat ne yalan sövli\'e\'im, 

!erinde nezahet ve ölçü aranmaz ya /'!ıkn. N a~lnt.tı. Bir hayli ölum teh-
Yazan : Halil p k. k' lıkcsı gcçırmıs .. 

- eıpeı. 1 
C:el'isi b' f . 1. . . . ld d . l b I Sakın k N l t z b 

1 
Zeyneb Fikrctlc Zehrnnın cliiği.ın-

~. l{ ır acıa .. çerıye gıremı-: an cnıze atıyor.. Zehrayı aygın 't l~ f hl ızb~a k ezHa 1e .. eynde !erini savaştan sonra yaptırmak is-
adıncağız ireriye se;sleni - ı bir halde çıkarıyor. u ıa ru u ır ız.. uyunu sen e . • 

... . . . . . tıyor. Başımıza bayagı kaynana ke-
~ıltr Bir saat sonra bizim köşkteydik.. bıhrsı~ ... Zehra eskı renginı ~ulduk- ı sildi.. Hoç. ben de buna taraftarım .. 
b et .. Fikret.. Kendi yatak odamı ona vermiştim. ça sevınıyoruın .. Ona tıpkı bır kar- Zehra dLine kadar Fıkı·eti unutma-

t ?l Uzanıyor. Sonra bütün bir Tam bir hafta yattı .. Geçiyorum bun- deş ~i~i. mu?m.e~c ediyoruz. Zav~l~ı lmış gibiydi. Fnkat akşam bir liste 
ın en son cevabını veren si- ları artık.. kız 1yılıklcrunızın karşısında ezılı- elimize geçirdik .. 

eıb~1 
l'Üzümüze öldüren bir to- - Ağlıyor musun Bedin? yor, kiiçülüyor, nasıl teşekkür ede· Şehidler arasında Fikretin adını 

ilcı b~arp::ırak kapanıyor .. İçeri- - Hayır Zeyneb .. Gülmek istiyor- ceğini bilemiyor .. Kimsesizlik, ana - okuvunca son hıçkırıklar da sona 
tie ır ses duyuluyor: dum... sızlık, babasızlık meğer ne kadar a· erdi.. Her ikisi de kurtuldu .. 

'l'ı ?. :i~!ıtın Fikret .. Ona acıma • - Haydi çabuk yaz. Postaya ye - cıymış ki.. Ben bu halde olsaydım, Ben olmadığı mzaman Zehrayı 
~ab Vlildım .. Buna boğuk bir tiştireyim. ay .. Allah ne yapardım. Hiç .. bir da- suadın kız kardeşi Süheyla oyalı • 
~ Veriyor: - Sana zahmet olmaz mı?. kika yaşıynmaz, ölürdüm. yor .. Onunla sıkı fıkı dost oldular. 

:rı:·· :Piçler belki aslında ma - - Sen bilirsin. Ona da iş bulduk .. Komşu köşk - Bir cok geceler Sühcyliı bizde kalı-
t J:>i ~· Ve belki bir hiçtirler.. - Aradan günler geçti.. Zehrrı ya- lerin bir kaç tembel çocukları ,·ar.. yor .. Geçenlerde Süheylanın ağzını 
lııl' çer kahbeleşirse o zaman vaş yavaş iyileşir gibi oldu. Onlara ders veriyor .. Hikmet ilkin !yokladım .. Zehra biriktirdiği para· 
\>el'oı~ların adı. - Yaz Bedia, aklıma geldi. Suadın buna razı olmadı .. Fakat Zehra israr larla Fikretin annesine el altından 

~lt:ra iitsin anam, salıver .. Bun- kulağı çınlasın.. 1 edince yelkenler su~·a indi. gizli gizli yardım cdivormu .. 
~4er ne olur .. Bir kız böyle hal- - Bu da ne biçim söz Zeyneb.. Hikmet sırasına getirip te bir tür- işte olanların hepsini anlattım . 

L ~ne yapar.. _ Nezahete havadis .. Ne yazalım.. lü açılamıyor .. Fikret o geceden son- Düğünümüzde artık bulunursun de-
"lt ~~ ınız onu.. Hu Nezahet nasılsın .. Elin ga\'urla- ra ortadan kayboldu.. Anadoluya ğil mi? . Geçen giin Timurkan vine 

•lcçı Şemsipaşa kıyıların • riyle sakın fingirdeyip durma. Son- geçti. Artık savaş hitiyor .. Askerleri.. geldi. Hani bir Müzisyen \'ardı. Ara-

lsıra onlarn gidC'rdik .. İ:ıtC' onunla ni
şanlanıvormuş .. Artık herşeyi an -
l'ıdın değil mi? Hayat .. Oh .. Hem a
cı. hem çok tatlı.. Nezahet.. Fakat 
ömri.i bahar hep bahar olana .. 

,r 
Birimizin derdi 

Senden uzun, çok uzun mektub -
1ar beklerim. Arlık Bedia ablanı af
f ecl iyorsun değil mi? .. Eyvah .. Zeh-

ra v~ Hikmet gelıyorlar .. Gözlerin • 
den, yanaklarından, saçlarından .. 
Bcdianın mektubu yarıda kalmış

tı ... 

- A~kolsun kardeşim .. Bizi böyle 
yalnız mı bırakacaktın? .. 

- O kadar daldım ki Zehra .. Mek
tub yazıvordum .. Hikmet söze karı
şıyor: 

- Sana. Zehra ıle beraber bü • 
yük bir ceza hazırladık. O Zeyneb de j 
buradaymış. 

Zeyneb her ikisini de selamlaclık · • 
tan sonra Bedianın mektublarını 

zarfa yerleştirmeğe başladı. 

- Bu kadar çabuk toplanmanıza 
bakılırsa yazılarınız her halde biz
den saklı .. 

Hepimizin derdi 
Sabahları köprünün 
Açılma saatlE:rl ve 
Ameleler •.• 

Bir okuyucumuzdan aldığımız 

mc1ctubda diyor ki: 
cBen 'bir i§çıyım. Sabahları tre

ne yetişmek istiyorum. Fakat bu 
imkan olmuyor. Çiinkü köprü sa· 
at 6,30 dakapanıyor. Halbuki va
purlar ve trenler 6,30 da seyrii· 
sefere baslıyorlar. Karaköydcn 
veya sair ycı·den gelen ameleler 
Sirkeciye, trene yeti§cmiyorlar!. 
Ve bu yüzden birçok ameleler iş
lerine geç kalarak tecziye edili
yorlar. Acaba köprüyii sabahları 
saat altıda kapamak imkanı yok 
mudur? Gerçi l:öprüniin açık ol
duğu zamanlarda sandalla geç • 
mek mümkün ise de bu. 1ıcm bir 
para i§i ve 1ıcm de havata1·m bo· 

zuk olması dolayı.sile sandallar 
ile karşıdan karşıya geçmek güç 
bir meseledir.• 

(Devamı var) 

,._ ______________________ ___ 
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Eski 
Zihniyetleri 
Harb 
Korkusu r 

UZAYAN • 
IŞIK~AR 

Y azan : Tevfi k AkeOY 

Değiştiriyor mu? 

!ngiliz ordusunda yenilikler 
t Yaşlılar yerlerini bir an evvel 

gençlere bırakacaklar! .. 
1 

.

1
11111 11111 1111 111 111111 1 1111111 1111111n11111111~1111111111111 1111111111n111111n1111 ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ııın 

iştirak etmiyecekler 
-·- -

Alman -Japon - ita/yan ittiİakı 
Yugoslavları alakadar etmez ! o· 

Bcgrnd, (fi ususi) - Komünistlik aleyhinde mücadele ismi altında ge- Bir, eylUl akşamı idi. Güneş bat- ra parmaklarını çaprazladı. Sol ~,. 
çen sene Almanya ve Japonya arasında akdedilen misaka bu sene İtal- mış, ufuk kızıllığını henüz kaybet - zini avuçlarının içine aldı ve sr ~ 
ua drı iştirak etmiştir. Bu suretle iiç deı;let arasında bir ittifak mahiye- memişti. Tren deniz boyunca ilerli- lığa yaslandı. Bu sırada karşısı~d ,-e 
tinde olduğu ileri siiriilcıı bu misaka Şimdiye kadar Almanya başkaları- yordu. Tekerler rayın ek yerlerine kapı açıldı. Evvela bir kontroıor ~ 
nı <la iştirak ettirmek için Orta Avrupa devletlerinden bazıları nezdin- çarpıyor ve homurdanarak ilerli - arkasından şi§manca birisi gir1~ı}ıı· 
de teşebbiisatta bııltmmanıış değildir. Fakat bu tc§ebbiisler hep akim. yordu. man karşıdan bağırarak ve e 

111 

kalmıştır. 1 Dalgındı. Bulunduğu vagonda 4-5 zatarak: 

.)imdi Yugoslav başvekilinin Romaya gitmesi münasebctile bu riva _ kişiden başka kimse yoktu. Nihayet -· Ooo .. Kamil.. sen ha?.. 9• 

lngilterede bir nümayiş yetler tazelenmiş oldu. Ronıada Yugoslavya başvekiline artık bu misa- tren küçük bir istasyona geldi ve Kamil bunu birdenbire ~anıY111119" 
~ngilizleı· hcrşeye çabuk karar ve- ımen hepsi bir ağızdan yazdıklarına ka iştirak etmek için Yugoslavııanın daha ziyade beklememesi anlatılmak kısa bir tevakkuftan sonra yoluna dı. Sonra el sıkışırlarken, eski ıı~~eU 

rcmezcler. Fakat verdikten sonra 
0

_ göre ordunun vaziyeti gitgide e _ istenmiştir. devam etti. Sağ tarafta kalan deni- daşlarından ve ahbablarmdan 
a.u s.?nuna .kadar tatbik ederler; di-1hemmiyet \'e nezaket kesbetmektc- Maamafih Belgrad siyasi mc1ıafili;ıde temin edildiğiııe göre Yugoslav- 1 zin maviliği, hava karardıkca silini- olduğunu anlayınca yükses sesle; 1 

h t k ı d ya hükumetinin Alman - Ja.oon - ltalyan ittifakına girmesi 1ıı·ç du"~u··nu··z- yor ve si.yah.laşıyordu. _Karşı sahil - Veli. Dedi. Ne tesadüf bÖY e' 
~e şo r~ ~za~ış ~r. ır. dir. Onun için mutlaka yeni bir is- ~ Mesela şımclı Ingılız ordusunun 

1
• h t d . k J" d İ miis dcfiildir. Belgrad hükumeti komştllarile münasebatını çok iyi idare boyunca ımtıdad eden yuksek bina· Veli: "a?' 

gençleştirilmesinden bahsedili\•or. : ~ l'he~rcs~ arı~· v azıı~ ır. şt: etmek istemektedir. Lakin komiinistlikle mücadele ismi altında her han- ların ışıkları denize aksediyor, uza- - Ne o Kamil.. durgunsun : Jdl 
Her halde buraya gelinceye kadar u ıs a a ın aş an ıgını gostcrc~ ı- gi bir ittifnka dahil olmağı bugiin takibetmek istediği sul siyasetine mu- yor ve oynaşıyorlardı. Bir müddet Yoksa hasta filan mısın? A'f. }(il 

çok. düşünmüşler, taşınmışlal't niha- (Devamı 7 ncı sayfanıız..ı4) vafık görrnemektedir. ışıklardan gözlerini ayıramadı. De _ tanıyamıyacaktım. . 

:SE!ı;~~::;~~::~i!~~~~~:~~ f;;·~·;;"f;'Ş"'"i;iı~·;i"'""""''""'""""""'-"''"""""'''""'""""""'""'"'"'""""'"""""""'""""'""''"'"""~ ::~~~::~~:~~;;~~~i~~!r~!J:~· sun?.~~:~~~::~:~::~}·;::;~i~; 
Harbiye nezaretinin neşrettiği bu ayakta olduğundan oturmak hisset- nım? Haydi oturalım ela öyle k
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tebliğden anlaşıldığına göre İngiliz- mişti. şalım. 
ler yüksek kumanda heyetinde mü- M h k d b 

1 
Eyllıl akşamının serin havası, kan- Karş~lıklı oturdular. Veli bi~.::; 

him değişikliklere lüzum görmiişler a eme e . o d 1 sız ve kuru yüzünü iişiitmiisti.i. F.li- ra paketi çıkarciı ve aolak yu 
\"C bunu yapmışlardır. Erkanı har- yı ne ca a 1 ar n.in. bi=i~i. ):Üzün.~e ?ezdirdi .ve elle- geriştirerek: 
?iyci ummiye reisi mareşal Sir Eyr: rını bırıbırıne surttü. Kendi kendi- · - Sigara içiyor musun? 

~"~;~~~~~ ';:::,~~ ~:;k~~;.1i~i~d~: Kaba ha ti da i ma birbir 1 erine y ü k 1i. ~:~::.·v:ı::::~c~.:::~~:~b~:~\:·: = :~ ::ı~:':;" gibi füy•kİ d•~~ 
mı~~~ bir ~ok deği§ikliklcr \•ardu·. ye re k k u rt u 1 m a k istiyor 1 ar ~:~:kbi;c;~·~: ;;::,:•:~~,;~~d;a 0 : sin? Hayır. Öyle pek üıcrin• olııl''' 
Şimdiye kadar tekaüde sevketmek kat bıraz evvel gazetevi el"ne ld v ,, Fransız faşistleri arasındaki kav- . . • ı a ıgı yorum amma ... 
için böyle ordu erkanının 63 yaşına zaman gözleri kararmış \'e dürmüş. Veli ciddi bir adam tavriyle: 

1 l b kl 
· d 1 galardan, davalardan cSON TEL -basmış o ma arı c cnıyor u. Ha - bükmüş cebine sokmustu. - Amınayı, mnmmayı bırııl<· 

b k
. · b" k 1 t k -a GRAF. geçenlerde uzun uzndıyn u ı yem ır anun a e ·au yaşı [ .. s_e.rçc .. P .. arm .. ağ.ı HP :-igarasının kü . Sonrn hafifcc gülerek: ., 1~ 

63 d 52 
· 1· ·ı · · ş bahsetmiştir. Da\'aların görülmesi , en ye ınr ırı mışıtr. imdiki lunu duşuı·du. Incc ve renksiz nu _ -Aldırma canım .. Ne çıkar·· 

harbiye nazırı Hore Belişa 43 yaşın- (Devamı Y•dinci say/adcı) daklnrının arasına ycrlc~tirdi. Son- (Deurımı 7 ne srıy/1 1/a) ,,;11 
dadır. Hore Belişa ordu erkanını "'"'""""""'' '""""" .. "'"""'"'"'""""'"""'"""''"''"'"""'"'""""''11 ''"""'"'"'" '""""""""'11"""11"' 111 1 1111""""'"' """"'"'"'"'"'"""'"""'"""'"""'""'111"""'"1111"
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~ 
gençleştirmek için öne atılmış gö- Bu aktam S A K A R f A sinemasında 
rünmektedir. Eskidenberi İngilte
rede ilerlemek için. büyük, yüksek 
rütbeleri, makamları elde etmek İ·· 

çin hep yaşlanmış olmak lazımdı. 

Şimdi bu büyük bir değişikliktir' .. 

Demek ki bundan sonra İngiliz
ler de artık yaşlı erkanı tekaüde 
scvkederek yerlerine yetişmiş genç
leri getirecekler!.. 

Londra gazeteleri bundan bahse -
derken bunun ehemmiyetini bilhas
sa kaydediyorlar. Bu gazetelerin heM 

Polis romanı No. a 

ONU KiM 

Faşistlerin mahkemesı ile iyi vaki t geçıren 
Parls sol<akter ı ndon b iri 

tı. Sonra da, yirmi gün kadar ya -•• o • hancı bir memlekete gidecekti. 

OL D R DO ? 1 Genç kız, kendisile beraber seya-
• ıha ti kabul etti ve Mrkive inmek ni-

jyetinde olduğu küçük bir aile pan -

Y azan: Moris Löblan N akleden: fa. lsiyonunun adresini verdi. Ertesi gi.i-

Genç kız kafi bir suretle ccvab 
verdi: 

- Hayır annemin hayatı gayet i
yi geçmişti. Bana, bütün istedikleri
mi vermişti. Bugün size müracaat 
cdi~imin sebebi ise, beni yanlarına 
almış olan kimselerle artık anlaşa -
madığıındandır. 

Bunu bugün bana anlatırsınız 
yı:ıvrum. Bugünlük yapacağımız en 
mühim mes<'le sizin istikbalinizlc 
meşgul olmaktır. l'\e istiyorsunuz? 

- Evvela kimseye yük olmamak! 

- V c kimseye tabi olmamak da 
:abH? 

- İtaat etmekten korkmam. 
- Ne yapabilirsiniz? 
- Herşey ve hiç. 

- Hem çok, hı~m de az. Kiıtibim 
e>lmak ister misiniz? 

- Sizın b:r katibiniz mi var? 

,nü, Marki gidip onu alacaktı. 
--:- E\·ct. Fakat kendisinden şüphe- ' :l\Iarki gene kızı kapıya kadar tec::

koıyorum. Knpılardan dinliyor, ev- v· ct::ıe ke K·~u ·ı· t a··r tt'l ~ "'ı :cı r n, rvı e esa u c ı er. 
rakımı ve yazıhanemi kanstırıvor. 

Sizi onun ycrıne alacağım. • ~ 
Marki Antonin'e: 
- Güle güle kızım, dedi, beni ara 

sıra gelip göıeceksiniz değil mi? - Ben kim~nin yerini almak is -
tem em. Genç kız, bavulunu aldı, merdi -

Marki güldü: venden indi. Mes'ud \"e nes'eli idi. 

- Vay ... Dedi. O halde mr>sele Nerede ise şarkı söyliyecekti key -
mesele mi.ic:kiılleşiyor. !inden. 

Markı ile genç kız, sonra uzun bO\·- Fakat o aralık geçen hadiseler o 
lu konuştular. Marki, kıza biiviik blı· I kadar tini, o kadar anlaşılmaz şekil
mu~ab.betle söz söyluyor, genç kız 1 de .~lmuştu ki, genç k;zın aklı, fikri 
samımı, serbest ve hürmetkar bir altust olmuş, ne oldugunu fark et -

1 
suretle cevab \•eriyordu. Fakat za- memişti. Merdivenin ortasındaki 
man, zaman Markinin hır türlü se- loş sahanlıktan, birinci katın kap1sı
bebini anlıyanıadığı çekingmlikleri nın önünde bir takım sesler du:;du: 
oluvordu Nihavet Marki, genç kız- - Benimle alay ettiniz mösyö .. 
elan, kendisini daha iyi tanımak ,.e Volter cndde>sinde 63 numara diyf' 
daha ıyi düşı.inebılmek içjn biraz bir yer yok ... 
müsaade istedi. Ertesi günü bir iş i- - Nasıl olur miifcttiş bey?. Vol-i çin otomobille bir seyahate cıkacak- ter cadde!'i dl' yok değil ya? .. 

ÇALİrE'•KeÜ ŞeÜ 
BUtUn dünyada tanınmı' ve s evilmi• filminin ilk lraealdir. 

Baş rollerde : HUGU.ETTE DUFLOS - ve ateşin aşık 
JEAN PlERRE AUMONT 

lbtir ask ve g'l\yet şu h bir aşk rom.uıı .•. Çok gü:ı:el ve çok büyük bir film ... 

Yerlerlnlz~~v-~e~den aldırı "' ız. Telefon: 4134~ ~~ 
- - - ' 

- Bundan başka, buraya geldi -
ğim zam?n cebimde bulunan mü -
him evrakın ne olduğunu öğrenmek 
isterim? 

- Bir tevkif müzf'kkereı:;i mi di? 
Sarı Klara hakkında bir tevkif mü
zekkeresi?. 

Genç kız bu sözleri cluyar duymaz 
hafifce haykırmış, sesini çıkarm:ıdan 

yaptıgım yok ki, yalnız içeri girinız 
ide 1evkif müzekkeresini vereyim, di-
ye .... 

- Tevkif müzekkeresi filan vız 

gelir baı~a ... 

- Yok olmaz müfettiş bey .. Size 
vız gelirse hana gelmez .. Muhakkak 
onu size iade etmPliyiın .. Madem ki 

istediniz?. 

-Evet amma kız kaçıyor ... 

!
tekrar yukarı çıkacak yerde, mer -
divenlC'ri inmekte devam etmişlir. 
1Müfcttış Jorjöre hem sesi işitıni~, · - Kaçmaz canım, arkadaşınız a-
hem de kaçmağa çalışan kızı gör - şağıda dt•ğil mi? 
müştü. Hemen üzerine atılmak is - - Aşağıda amma, hınbılın biri -

tedi. :Fakat iki el bilekle>rine yapı'.? -
1 
r,idir. 

mış, onu, mösyö Raul'iin aparlıma- ı Baş müfettiş bird~nbire kendisi -
nmdan içeri sokmağa calışıyordu. ni mösyö Raul'ün salonunda bul -
Fakat Jotjöre mukavemet etmek is- !muşta. Iliclcl~tinclen tepiniyordu. 
tc<li. Zira, cüsse ve kuvvet itibarile, Kapı da kapanmıştı. Ki.ifür ederc·k 
kendini tutan ellerin sahibi, Raul - kapıya saldırdı, açılmadı. Kilitıliy

den iri \'e ona faik görüniiyordu. Bıı- di. Kilidi zorladı, olmadı, mösyö Ra
nunla beraber, eller, bileklerini bı - ul karşısınclo durup güliiyor ,.e ona 
rakmak şöyle dursun. Hylt· garib lıa- I bir kağıd uzatıyordu: 
reketlerle tesir icra ediyordu ki. baş - Buyurunuz mösyö Jorjöre, işte 
ınii f ettiş, hiddetinden şaşırd ı: tcfkif mii:!ekkcreniz. 

- Efendi, diye haykırdı ellerimi - Pc·ki amma, demin bu t<>vkif 
bırakmıyacak mısınız? müzekkeresi paltomun cebinde idi, 

- Hay hay müfettiş bey, her ~ey ırn sıl . oluyor da sizde bulunuyor? 

Baş müfettiş hasmının gırtıd;,. 
atılmamak iç;n kendini güç zapt 
yordu. 

JorY;fC· 
- Yere dtişmiı§ mii:.vo 

) erde buldum .. Ne ) apayıın? 11ıJı· 
l - Martaval atıyorsunuz! :rıer ıısıJS 
ıdc beni Volter caddesine 111a ,8,•· 

1 gönderdiğini:d, yani başınızdaJl ~eı· 

l ınak isteınediginizi de iddia edeı11ııd$ 
. . " ş·· h . Ki btJr sınız ya. np csız ara 

idi. 

- Evet, hem çok yakında .. 

-Ne? . ' 
- Bu bulunduğumuz saıond9 • 
- Ne dediniz, ne dediniz? 
- Şu arkası dönük koıtukt~~,d' 
- Vay canına .. de.ınl'k bura 1• siı 

hen farkına varamadım. fak: 
ne hakla, nasıl onu sakladınız· 11ct' 

1 Mösyö Raul yılışarak ce''8 b 

di: ··sıı11· 

- Kalbim onu size t<•sJiJJlC ~~ı dC 
de etmedi miifetliş bey ... fJoŞ ,9pıl'B 
benim yerimde olsanız boyle ) r-iı 
mıy<lınız? Dü~üni.inüz bir kC:e·\"9!· 
evlisiniz, belki çocuklannıı df) 

(Deva ını va 
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nsan ıgı •• yuz karası 
Beş yaşında i çocuğu haki-.Hangi el bu perdeyi 
katen istirab çektire çektire 1 

kapatabilir 

öldürdü mü? 
ı-------------------------------------------------------------------K ı r da ölüsü bulunan çocuğun 1. 

macerası bir ,~fsane imiş 1 

linç edeceğiz 
~ 
~Znun babe(orte da) üve y anne (Köşede)toplanan haık m a znun b e bayı tel'in ediyor 

l<' 
~o~~nsada beş altı yaşlarında bir rum. O çocuk benimdir. Süt nine- hizmetçisi olmuştur. Fakat bu civeyi 
&eq· ~un kaybolması ve sonra ce - nin yanından almak istiyorsan alır- anadan gördüğü muamelede biraz 
Re ll'lın kırda bir yol kenarında sın. Bunun için ben samı para ver - insaf ve merhamet olsa .. Heyhat!.. 
iıi Çe~~er.?e herkesi heyecana dü - meğe hazırım. Fakat beraber gide- Nihayet konu komşu dayanaını _ 
del'llıuştu. Fransanın bazı yerlerin- ceğiz:. Süt nineden çocuğu birlikte yorlar, Moyse ile karısının kapıcılık 
g(i ~akit vakit çocuklar k:ıybolduğı.. alac:ığız. 
L: ttihnektedir. Bunlann çok defa ettikleri apartımanda hali, vakti iyi 
''•r c· Bir gün tayin ediyorlar. O gür. bir kadıncnğız zavallı Morise acıya-
.1._ ·ınayet kuı ban oldukları da sık 11 10 ·ı 1en k d b l k - l .. "' t n yEe ı e g ç a ın u uşara su rak onu yanma almış, bakmağa baş-

S csadüf edilen facialardandır. ninenin köyüne gideceklerdır. Fa - ıamıştır. 
b~hon g_ elen Fransız gazetelerinin k t k k d h l 'd k .. 
" s t a _er e a a evve _gı ere sut n!- Bir zaman da böyle geçtikten son-

bı· .. e tıkleri facia ise küçük yaşta k d - ı k 
, ç ney_ı a~. ~:mış,v ~o_cu~u a ~ra _an - ra kapıcı Moyse bir gün gelerek bu 

IQr ocuğun başcağızına ne feHiket- nesıne goturecegını soylcmış, hır kaç kadından çoculiunu istemistir. Ka _ 
h~ geldiğini göstermesi itibarile çok b -
""ınd· para vererek çocuğu aldıktan sonra dın diyor ki: 

rı.ı: ır . .M.oyse ismindeki genç bir 
'"'!Gl\1 ~ savuşmuştur. Genç anne beklemiş, 

kadınıb ari Tono isminde genç bir sonra süt ninenin kö •ünE: gia1nce 
~- a ulu~uyor, tanışıyor ve ona 
\ıij~~~ç vadediyor. Erkek izdivaç herşcyi anlamıştır. 
~ildın1 dilinden dü~irme.zken genç Aradan vakit geçmiştir. Çoc·uğu -

ın da bu va~e kapılmış olarak jnt! kaybeden genç annen'in teessü -
lrü devam ededuı·sun Moy~e de Ma
~ri Oterman ile reslılen nikahlanarcık 

artık karı koca olmuşlardır. Küçük 
Moris artık öveyi nnne elindcdiı'. 

Marj Otcrman'ın bir çocı.ığu olmuş, 
bunu dığer bir çocuk dah::ı takib et
miştir. Küçük Moris bu kardeşlerin 

-- Bırak .. onu ben bakıyorum. Ser. 
alacaksın da ne yapacaksın? .. Öve'/ 
ana elinde ne çektiğini ben biliyo • 
rum. Bu çocuğu tekrar övey anası -
na götürme! .. 

Fakat Moyse buna da bir cey.ab 
buluyor: 

- Hayır, hayır, diyor. onu ası! 

annesine göndereceğim. Sizi temin 
e<.lerim ki asıl annesine yolhyacağırıı. 

Fakat bunu yapmamıştır. Çocuk 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Fransa da Amerikadan geri kalmı- Lakin böyle kalabalıklar daima 
" yor ekzentriklik bakımından, geçen- dah:ı fazla insanı çektiği için yaşlı 

keklerde mi kabahat kadınlar böyle. 

açık saçık otururlarsa erkekler on-i 

lara nasıl bakmaz sonra gelip de (•V-

deki ihtiyar ve yorgun karılarını 

beğenirler mi? Bu memlekette po-

lerde bir pencerenin önüne bu genç bir erkeğin hayranlığını gören yine 
kızı oturtup altına .şu levhayı yaz - ya_şlıca bir -sonl'adan karısı olduğu 
mı~lar: (Hangi hain el bu perdeyi anlaşılmıştır- kadın açmış ağzını, 

kapatabilir?) Sokakta biriken halkın yummuş gözünü, ve işin garibi ko-
lis yok mu?> diye avaz ~\\'az bağır

arasında müthiş münakaşalar baş- casını kabahatli bulmamış ta '.>en · 
lamış, fakat gencinden ihtiyarına cerenin önünde hareketsiz duran ve rnıştır, fakat her nedense onun da 
kadar hiç kimsenin eli bu perdeyi üzerinde hemen hiç bir şeyi olmıyan eli bu perdeyi örtıneğe varmamış -
örtmeğe varmamıştı r. bu kıza çıkımış \'e cişte> demiş, cP.r- tır. 

• • • • • 
Charles Boyer'yi otuz yaşından 

yukan olan kadmlar seviyormuş .. 
Uyurken gezen kız! 

Oidürülen ç ocu k: 
~dı';· 
)or. ~1 aşk macerasında devam ccli-
dırı b ak~~ aylar geçiyor. Nih~et k3-
Cılac :r gun gelecek kendisinin anne 
tı~ &<tgını anlıyor. Bunu genç aşıkı
\ırı O~lü~ or. :Fakat artık genç aşı • 
tıluy~~~ından izdi•ıaç v5di duyulmaz 

Ç()ıc. 
~il.Yboı geçıneclen Moyse meydandan 
tlıl\ d rn~ş, yakında anne olacak ka
~'%ı a hır hastahaneye giderek ço
~~te ~u dünyaya getirmekten başka 
d"ll Ulanıamıştır. Fakat hastahanü
l'ııarı Çıkmak zamanı da geliyor. O za

\>~ C!Q~:nç anne kucağında çocuğu ile 
daıı llldcbil"' santim bile bulunma
dı.! ı_ 11l' Yapacağını şasırmış bir hal-• 11.{!lld , 
<u ~ h _ıni sokakta buluyor. Vefasız 
Itır. <ııı1 babadan hiç bır haber yok-

l\adı . 
~ ~lıtı rı bır işe girmeden evvel ço-
trııştir tı gi}türüp bir siit nineye ver
tr~ • Kazandığı pararlan yemiye -
' ı\'ll'ı' 
, l:trtı ~ 1Yerek süt ninenin ücretini 
(j~tf.'tı~e Çalışan gene anne bir gün 
tlıacı1~Yoı· ki çoktanberi haber ala -
b "ı ~ eski aşıkı ve çocuğunun ba
'4- b· ()Ysenin Mari Oterman ismin-

Evdeki kıymetli mücevherleri 
gizli g~zli çalıyormuş ? 

Tadıl gürıh~rini Parısl~ geçiren sem, dünyanın hangi tarafından mek· 
Charleı; Boyeı·'in bir gazeteci ile o- r tub als:ım hep karşımda yarı yaştan 
lan mül.ıkcıtmda derni~tir kı: yukarı · kadı111arı ·gfö-üyotum. Aldı ·-

ı .Kadınlar uırafmdnn n~dcn çok ğmı mcktuölatın· haddi hesabı yok, 
beğenildiğimi soru. •orsunuz, bira"? fakat bu mektublarda biraz kendi
mübalağa ediyorsunuı znnncdcrsem, ı ıerıni _anlatmıya ba~lasalar anlı~o· l _B_ir_t_ara_ft_an_a_·a_ha_pi_sh_an_ed_e_ölen katilin suçlannı çıkanyor 1 · b b 't" k d ı d ,, 1 f k t rum kı, bu kadınlar 30 nu geçen ka-
zıra cnı u un a ın ar c6ı a n. 1 • • 

30 35 · d .._k. k d 1 b ğ dınlardır. Genç kızların begendık -

, 

- şın en sonı u ı a ın ar e c- . 
bir- şeyden haberi olmadığını söy - nir ben de aksi gibi genç kızları leri daha ziyade sportmen artıstler 
ı · · h ' genç kızlar Gray Coper'e bayılırlar, 
emış. akikatcn !1e uykusunda i - t terçıh ederim, maamafıh bunu .söy -

k galiba, mesela her nedense bütün 
en çaldığı mticevheratı nereye koy- lemeklc zannetmeyin ki karımdan 

ı - · halbuki yaşca ikimiz arasında pek 
c ugunu uyanıkken bir türlü bula - bas.ka bir kadınla alakalıyım haytr, 

fark da yok. amma bu benim ;:an -
mamıştır. amma beğenildiğim kadınlatın .vaş- sınl> diye Charl Boycr'e boynunu 

Mari nihayet hapse mahkum ol - lan daima 25 den yukarı olmamış -
muş, fakat hapishaneye konduktan bükmüştür. 
bir müddet sonra erkek mahbuslar- tır. Bunu işidcn ya~lı krıdın pen~s - Chtırles Boyer Pariste Lisette 

d b .. d b 1 d v d .. 1.. tiskarlarımı kızdırmış olmaktan kor- Lan\'in ve Michele Morgan ile Kenıı 
an ırı e u un ugu yer e o u O· 1 ~ · · · · 

la k b l t B d b . kuyorum > di'-'e gülerek ilave etmiş Bernstein'in Zehır ısmındekı ese -ra u unmuş ur. u a am ır • • J • • • • •• k 
ko .. yl" k d "Id" ki hkA l tir Hakikaten hangı memlekete gıt- rmde baş rolu yapaca t.ır. u a mı o urme e ma um o - · 
mu~, fakat ne ile öldürdüğü anlaşı- • • • 

~an;amıştır. Çünkü cürmün yapıldı- Uo/ivudun en gÜze/ kadını : 
gı alet meydanda yoktur. Şimdi ha- n l 

pishanedeki hücresinde. boynunda Doroty La mou. 
kravatı olduğu halde ölüsü bulunu- , 
yor. Doktor Dufüıy bu işleri uzak V{? 

yakından takibelmekte olduğu için 
bunu öğrenir öğrenmez müddei u
mumiye gelerek diyor ki: 

- Benim bir teklifim var. Kadın
lar hapishanesinde sirkatle mahkCım 1 
:rvıari isminde bir hizmetçi kız var
dır. Erkekler hapishanesinde ölüsii 
bulunan katilin kravatını cözsünler. df>'rf.'~r 'kadınla münasebet peyda e- . . 

lır orıunın d y •• • • Fransada Doktor .Oufay ısınınde a yaşa ıgını ogrenmış - . . . . .. 
qt Unun u"z . "t • l\ır . bırı şayanı dıkkat hır tccrubede bı:-

~rn erme gı mış, ıoyseyı . . . . 
da ış, bulmu 1 1 lunarak bır hızmetçı kızın gecelen 

«ıcı)ı; . ş ve onun a ara arın· .. .. . • . . . 
, hır konusma olmuştur. Ona: uyurken yurunıesı hadıscsını tetkık 

d lıen • · b · ı 1 t k · 

lma1.nun olarak tevki! edilmiş ,.e o !Birlikte gidelim. Kadınlar· hapisha
suretle muhakeme olunarak hapse nesindeki Mariye gösterelim. Her 
mahkum olmuştur. Mari geceleri u- halde bize çok mühim şeyler söyl~
yurken kalkar, dolaşır, yüı-ür. İşte yecektir. Çünkü biliyorsunuz ki er-

~ . Çocuğumu uzun zaman _ ctmış ve azı netıce er a mış ır .ı 
l\ 0erı · b d 1 " ırıtl .~ut nineye verdim. Onun va- Fransız mat uatını son erece a a -
) ahu .. .. - ı. d . . 

r:ıtı.ırn Yudu. artık onu almak ist;- ı ~.a ar etmıştır. 
C) ıa~F'akat para lfızım.. Hizmet.~i kızın a~ı Mari'dir. Mari 
' n an Moyse şöyle di~·or: maatcessuf evdckı madamın çok 

<>rı Çocuğumu inkar etmiyo • 1 kıymcll i miicevherlerini aşırmak la 

gene böyle bir gece uykusunda yii - 1 kek katilin nnsıl bir alet kullandığı 
ı-ürken madamın odasına gelmiş. mü- hala meçhul kalmıştır. 

cevheratın snklı bulunduğu yeri aç- Müddei umumi ile arkadaşları bu
mış, yükte hafif, paradn ağır olan nu hemen kabul etmişler ve dokto
şeyleri almış ve götürmü~tür. Dev- run istediği gibi kra,•al gPtirilerek 
risi s:ıbah kı~ isticvab edildiği zanı•m ı (De ,.a mı 7 inci sa vrada) 
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(Eski bir aks~mcının detterınaen J 

Yazan: - Osman Cemar Kavoııı 

Şimendüf er gihi rakı doldur
makta onlar.da görülmiiş şeydi 

- Madama ki sen vakti 7.amanilen 
kıyak maniler, sunturlu semailer ne 
diizerdim deorsun. o halde ben şu
r.un şurasında sana şimdi fıştkvari 

bir satırcık bir şey diyeyim, sen de 
hıp deyi ona cevap et ! 

- De göreyim ne diyeceksin, pi-
lciftan dönenin kaşığı kırılsın J 

- Daorum diğne ! 
- Diğnoorum, başla ! 
- Bahçeierde gül karanfil, lale, 

sümbül, fulyn nerkis ... 
- Al cevabını: 
Aşka geldi tam otuz bir duble çekti 

molla Serkis ! 
- Çüüüş be ! Allah montla şifalı

ğt versin sana, ne vakit zütlcnmiştin 
bu kadar şeyi? .. 

- Bir tarihte ! 

l lardı. Derken Kumkapı ve Sandık
burnu dönüşü yapan gezgin bir ke-

l 
mancı ile bir udcu buraya uğramayı 
da unutmadılar. Udcu ayakta udunu 
tıkırdatarak hnzırunu selamladı; 
sonra Serkis ağaya dönerek sordu : 

- Ufaktan bir şeyler yapalım mı 
Serkis dayı ? .. 

- Bu vakitten sonra burada bir 
ŞC'yler yapılır mı? Bu vakitten sonra 
artık ne yapılırsa evlerde yapılır!_ 

- Biz evlere de geliriz! .. 

- Ne dedin, annen güzel mi senin, 
bize evde karıdan dayak ıru yedire
ceksin, bu yaştan sonra? .. 

- Şuracıkta giderayak, hafi fteıı 
bir taksim falan filan istemez mi? 

Öteki balıkçı kılıklı ErmP.ni : 

G.. Saray nıuu""' o':!"::• o.r 
Beykoz nocu 11unu 

karşılıyor 

Dun Trıksim stadında iki mühim 
lık maçı seyrettik. Beykozlular, Ga
latasaraylıfar karşısında çok muvaf
fak oldular. O en iyi hat dün Gala-

Beykoz. G. S ra 1-1 
............ 
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Beykozlular dün G. Saray 
Ener.jisini gölgede bırakan 

Güze bir oyun oynadı a 

Diğar maçlarda Vef s a s r 3-
Eyübe 9-1, Güneş -Top ya 6 -1, 

üleymaniyeye 5 -O ga ib ge er 
devre beş gol kaydettiler. Gollerı 

ener 
aş 

• 
-

- Hemi o ne çeşit laftır ki edoor- - Hey bana bak çalgıcı, oğlum? tascıray muhacimlerinin her vaziye· yazalım: 

sun, hiç Serkisten molla oloor ? - Buyur babacığım ! tini, her dakika kontrol etliler ve Birinci gol - Salahattinin çok gü-

- Serkisten değil, Agoptan bilem _ Sizde : «l{efal balığına attım onlara oyun oynamak fırsatını ver-
olur ! Senin molla dediğin nedir ki, voJtayu, cBu sene balıkçılım ne ya- mediler. Hatta diyebiliriz ki bu c -
okumuş, yazmış adam değil mi? Eh rnan kaçtı!:. ncrjilerile onları bezdirdiler. 
İ5tc biz de vakti zamanilen mektep Şarkısı var mı?.. Güneş maçında başlayalım: 
medrese görmüş, birhayli mürekep _ Vardı amma yeni bftti ! Hakem Ahmed Adem. Takımlar 
yalamışızdır. Ul , dı b . . b"t" k şu şekilde idiler: 

S · b • k . • .1 - an ne \ar , epsını ı ıre<'c 
- enın u aşı anecesıne m.ıru er, k"' yl 1 b" kl c1 Güneş - Safa - Fı:ıruk, Yusuf, Da-

ail d- kt h k' d' b ı ·r;pog u arı, ırazını sn ayay ınız 
sem er uzme • e ocan ·ım ır a- . .. . v • R d İb h" s ı·h · ö 
1 ? du şu benım salatnnın uzcmne dog· nış, eşa , ra ım - a a attın, -
<ayım... d ı mer, Melih, Murad, Cambaz. 

P . b . l d h Hal rayay ınız. 
- ""'cnım, u ış er e çcam ı- S . l d ;; k .. T k Tah . H kk S 1 vlul · ahm ilik 'd . (Ay - enın sa atana Ot,;rayaca k •• - op apı - sın - a ı, a im -

~ıog) d~ ~~ e" • .mı J...ecı d ~~ dar bulunur. Şeref, Mehmed, Tahsin - Hnmdj, 
J"v ır ı anın uzerıne unya a Ö l .. k.. d 1 J Haydar, Osman, Kamil, Yunus. daha semaici, manici çıkmamıştır! - Y eyse ço ·un ŞU smı a ya arı:ı 

_ Bravo ! Ey molla Serkis ! da başlayın hındıma bakalım ! İlk dakikalarda oyunu hakimiyet-
- Buyur! (Devamı var) fori altına alan Güneşliler, birınci 

l zel bir ortasını Melıh bir kafa vuru· 
şile gole çevirdi. 

İkinci gol, Cambaz topu ortaya 
gönderdi, Murad bir şiltle ikinci go
lü Topkapı ağlarına taktL 

Üçüncü gol, Murad kaptığı topu 
iyi kullanarak gole çevirdi. • 

Dördüncü gol, Kornerden gelen 
topu, Melih şütle gole çcvirdL 
Beşinci gol, bir koruerde kale Ö· 

nündeki karışıklıkta Topkapılılann 
hata!ı bir hareketi penaltı ile teczi
ye edildi. Ve Melih bunu da gole tah
vil etti. 

- Bana oradan bir tek ';lOlla Ser- uuuuııuuuuunnuuınnt11thnn111nıın111uıınııı llUUIUIHHl"11tUllllllltq11uuıı•ıutııınu11111uuuı•rıuu11ınıın.uuınuıınHllNll 

Holivlıdun en güzel kadını: 

İkinci devrede Murad iki gol yaptı, 
Hardar da bir gol kaydederek maç ıstanbulspor Vefa mac,..ınddn bfr esntantone 

kic;! 
- Vay köpoğ\u, ulan, bu işten sen 

de çakoorsun galiba ! 
- Hangi işten ! 
- (Ayak) ile kamışına işinden ! 
- Ayaklan konuşmasından pek 

hazetmem amma burnumla balık 
doğramı:ısına bayılırım ! 

- Benim (Molla Serkis) lafına se
nin (Yolla Serkis) lafın tıpatıp geldi 
ise bunun tıpkısı olarak bir ikinci 
lfıf daha et bakayım ! 

- Bırak sen şimdi boş lafı da sana 
o çüt ayaklan (Redifli. kafiyeli de
mek) bir ekstra ekstra mani de ben 
düzeyim de gör! 

- Düz göreyim ! 
Adamaman yona Serkis 
lnsaf a. gel de oradan bana bir tek 

yolla Ser1ds 
Şimendifer gi.bi olsun, gclsi.n o tam 

yolla Serkis I 
Serkis hemen kalkar, şişesinden 

bir duble doldurup koşa koşa öteki
nin masasına gider : 

- İşte istediğin sana tıpkısı şimen
difer gibi tam yolla geldi; haydi, 
zi Ctlen d içerin kalatıtlansın, kış 

havalarda ciğerlerine soğuk, yağ -
mur işlemesin ! 

Vakit biı:hayli olmuştu ve vakitle 

roty 
Doroty Lomour güzel dışı tarzan 

şimdi yeni bir film çevırmekJe meş
guldür. 

Holivundun en güzel kadını laka· 
bını alan Doroty fazla tetkik edil -
diğinde bir çok kusurları olan bir 
kndındır, fakat buna rağmen ona 
Holivudun en güzel kadını lakabını 
verdiler. Hafif dişlek olması bUe bu 
ünvanı almasına mani teşkil etmeh 
di. 

Vücudunun fevkalade güzel ol -
ması, gözlerinin ağzına ihtiyacl ol -
madan konuşması ve bilhassa nşk 
sahnelerinde erkeğe olan yakınlığı 

bu kadını Holivudda göklere çıkar
maktadır. 

Maamafih daha şimdiye kadar 
meşhur artistlerle hiç bir film çevir
memiş, sadece kendi şöhretini afiş

lere yazdırmıştır. Bu yeni filminin 
ismi cŞöbveti hayat, dır. 

• 
KıŞ görmeyen 
Yerlerde 

La ur 
tir. Bu filmde Albert Prejea:n bir po· 
lis hafiyesi rolünü yapmakta ve bu 
genç hırsız kadına da nihayet aşık 
olup işi berbat etmektedir. 

• 

7-1 neticelendi. 
lufar tarafından sıkıştırıldı. Birbiri 

GALATASARAY - BEYKOZ arka sıra iki korneri Vefalılar zorla 
Bu maç hakkındaki düşüncelerimi- tl ttıl B k 1 'ki b tt . a a ~ u ~nmı ~ m 

zı yukarıda yazdık. Şuursuz Ga1ata· 1 et S ) 1 lar ik" f t d ha 
k d 'ile b' sonra . . u , ı ırsa a 

saray oyunu ·arşısm a enerJ ır k yb tt'l v f k 1 · b :ı . . ı a e ı er. e a a esı u zam n-
oyun çıkaran Beykozluların galıbı- 1 .J- ıkı tı 13 " ta b 1 . • aru.a s ş ; .~ aş ayan oyu-
yetilc ncticelenmesı lazımgelen bu nun 10 uncu dakikasında birdenbire 
maç, beraberlikle bitti. 

Hakem Feridun. 
Ortadan açılan bir Galatasaray 

hücumunda ilk on beşinci dakikada 

Z f b Danyal topu sürdü ve ortaladı. Sü-

ar a et ffiÜS3 a• leyman bunu gole çevirdi Ve birin- sa~ı~~~·takib eden bir akında, Muh
ci devre 1 - O neticelendi. 

oyunu açan yeşil beyazlılar, birden
bire açtılar. Güzel akınlarla (1. S.) 
kalesine akmıya başladılar. Muhte
şem, Lutfi, akını oyunu açtı. Fakat 

kasını kazanan İkinci devre, ekse . etle Beykoz- J 

O luların hakimiyeti altında geçtL Öy-
Ma deJei n zeray le anlar geçirdi ki Beykozluların gol 

kaycledememesini, şans diyerek ge
çecegız. Hatta gol çıkaramamaları 
öyle şanssızlıktı ki onlara herkes a
cıdı. Nihayet bu çall§manın seme· 
resini, oyunun bitmesine beş daki
ka kala gördüm. 

Ortadan bir hücumla Galatasaray 
kalesine giren Beykoz muhacimleri 
sarı kırmızılı müdafii topu elle tut
mak mecburiyetinde bıraktılar. Ve 
hakem penaltı verdi. Bunu Beykoz
lular Gole çevirdiler. Ve maç ta be
raberlikle neticelendi. 

birlikte berikiler de birhayli olmuş· Her tararta soğuktan üşürlerken 
................................ :.:.;,:,,: .. ··· .. ···· .. ··· .. F'loride sahillerinde hala denize gi-

1 R A D y Q ( riyorlar, ve güneşten güzel vücud • Pariste artistler arasında bir ~ _ 

Beykozlular bu beraberlik!~ ge
çen hafta Beşiktaş beraberliğinin te
sadüfi olduğunu gösterdiler. Ve teb
rik edilecek bir oyun daha çıkardılar. 

• • 
1 l l:lrını yaktınyorlar. rafct müsabakası yapılm~tır. Ta -

Her zaman resımlerde gördüğünüz runmış bir çok artistler bu müsaba
çiftler vakıa zevkleri için güneşe u- kaya iştirak etmişler, fakat bütün BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 sekizinci tasarruf ve 
.rerli malı haftası konferans : İş Li
mıted müdürü Bedri Nedi mGöknil, 
19 çocuk tiyatrosu (Bora ile güneş), 
19.30 çocuklara masal : Bayan Nine 
tnrafından, 19,55 Borsa haberleri, 
20 Rıfat ve arkadaşları tarafmdon 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 
h<'va ı;aporu, 20133 Ömer Rıza tara
fından Arabcn söylev, 20,45 Belma 
ve arkadaşları tarafından Türk mu· 
sikisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 
21,15 radyo fonik opera stüdyo ar -
kestrası refak:atile eFAUST), 22,15 
Ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50 son 
haberler \'e ertesi günün programı, 
23 son. 

Y AR!l\1Xİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 
12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş· 
riyatı, 14 son. 

Dr. HORHORNI 
Hergün hastalarım Eminönü mu· 
ayenehanesinde kabul eder. Ev 

adresi. Ağacami yanında 
Tel: 43152 

zanmış değıldirlcr; onlar fılm icabı bu güzel ve ince, zarif kadınların 
ta oralara seyahat edip ayni zaman· içinden Madeleinc Ozeray birincili
da da -vakitleri müsait oldukca- bu ği kazanmıştır . 
güzel hava ve sudan istifade ediyor~ Hakem heyelinde Hary Bauer, 

lar. Fernadel, Margaret lVlorenno, ve Pi· 
Bılhassa Albert Frayanı kim tanı· er Blancher de vardı. Hakem heye· 

maz, biraz sıvn havuç burnu 
olmasına rağmen o hepimizin kalbi· 
ni kazanmış bir artisttir. Yanındaki 

kadın da yeni parlamıya başlıyan 

Jany Holt'dur. Bu kadının bir mas-

keyi andıran yüzü ve bilhassa ayak
larının güzel olması ile iştihar etmi~-

ti karaonı çok geç verebilmiştir. Ma
amafih Madeleine Ozeray'a verilen 
bu ünvan kimseyi şaşırtmamış \'e 

herkesi memnun etmiştir. Söylen -
diğine göre, Daniel Daryö Pariste 
olsaymış muhakkak bu kraliçeliği o 
kazanacakmış. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
le bında Unde 3 ka,e ahnabilir • 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla 

Geçen hı:ıf taki maçlarında Anado-
lu hisarı İdmnnyurdu takımına mağ
lub olan Fcneı· Yılmaz takımı, Hilal
le berabere kaldı. 

Geçen yıl birinci kümenin sonun
cusu olan Hilalin bugünkü oyunu 
Fener Yım:ızın karşısında yenecek 
bir oyun çıkaramadı. İlk oyunu bu 
suretle bitirdL 

\#efa • lstanbulsporu 
3 · 1 yendi 

Hakem : Cafer F. B. 
Birinci devre, kaç gündür heye -

canlı olacağı söylenen bu maç, tah
min edildiği gibi helecanla başladı. 
Öyle dev:ım etti, öylece bitti... 

İlk zamanlarda Vefa kalesi (İ. S.) 

Beykoz rorvetıer ı gol 
peşinde 

teşemin, yerinde bir pasını Lutfi, 
sayıya çevirdi. Vefa 1 - O gnlib. Bun
dan sonra, Latife yapılan bir firikiki 
çeken Vefalılar bir sayı fırsatı daha 
kaçırdılar. Oyuna hakim olmıya baş
ladılar. 

Bir mi.iddct sonra, üstünlüğü elde 
eden Vefalılar, derli toplu akınlar 
yapmıya başladılar. Şükrünün sol-

' 

dan yaptığı bir akında attığı şilt, gol 
direğine çarptı, geriye geldi; (13,22) 

de Mustafa yetişerek bunu Vefallıt' 
ikinci sayısı haline getirdL Vefa 2 ·O 
üstün. 

1 
Bundan sonra et S.} daha baki~ 

olmıya başladı. Kornerler biribriJl.l 
1 kovaladı. V efalılaı· bunu bu sefer. 
Latifin gayrctile aUattılar. 13,30 d& 

yapılan bütün hücumları 1. S. J{a>111 

Sami çok iyi kurtarışlar yaparak 58"' 
yı adedini yükseltmemiy başlaO" 
Iar. Mukabil olarnk ta Vefayı sıkıŞ~ 
tırmıya başladılar. Fakat gedikJerı 
kaçırmanuya uğraşan Vefalılar bı.J 
sırada 13,35 te, üçüncü sayılnrını 
Lutfinin şütile yaptılar. 

Bundan sonra devam eden sıkı b'r 

oyunda netice değişmedL 
İkinci devre: 

(İ. S.) lulı:ır, yedikleri 3 gole kıır• 
şılık vermek üzere çalıştılar. f{eıll 

1 pek çok çalıştılar, rakiblerine snrn1• 

nin yerinde paslarile tesir yaprnıyıı 
başladılar. 

· Oyun, çok heyecanlı bir hal ald1
• 

1 (İ. S. takımında göze çarpan bir del ğişiklik oldu : Müdafi Hasan rıeri)'~ 
. geçti, Vefa kalesi önünde gol yaP 
1 mak için uğraştı. Sarı siyahlılar btl 
sıralarda birknç fırsat kaçırdılar. 

Her iki tarabn sıkı akınları ıaır ı· 
sında devam ettiği bir sırada iyi bir 
(İ. S.) akını, oyunu (3 - 1) haline ge

l tirdi. İstanbtılsporlular buııdnn so~· 
ıra, oyunu beraber1iğe sokmak iÇl

11 

çok çalıştılar. Fakat Vefa müdafıı::ı~ 
savı fırsatı vermedi. Buna mukııb , l ad (İ. S.) müdafaası da gol yemc0~A 
Be lkta, • SUleym nı,.1· 

9 • O yendi 
Çok güzel bir oyun oynayan sii .. 

leymaniye takımı bugün daha tnıll 
bir kadro ile çıktı. Hakkıdan rnslı • 
rum olan Beşiktaş takımı karşısınd9 
birinci devre 2 - O yenildi. 

Bu golleri, bugün orta hafta grızcl 
bir oyun oynayan (Feyzi Bş.) yaptı 

Bı.ı suretle hakimiyeti eİe alan 13'; 
şikta.ş takımı karşısında SüleyrnJlll1' 

!
yelilerin de oyunu fena değildi. ZD' 

çı· man 7aman Beşiktaşa tehlikeler ·ıı 
karıyol'du. Fakat Mcluned Alirı 1 

çalışması gol fırsatları vermedi. 

İkinci devre : 

Da..lu fazlaı gol yiyeceği tahn1irı e
dilen Süleymaniyc, daha derli wpllJ 
oynayarak kendilerini gösterdiler· 
Yalnız Şerefin yaptığı 2, RıdVD11111 

yaptığı 1 sayı ile oyunu 5 - O bitir • 

diler. Bu suretle de maç, çok çatıŞıt~ 
Süleyınaniye müdafaasının gayreti 
le 5 - O gibi bir vaziyetle bitti. 

Fenerbahçe • Eyli~ 
Kadıköyde Fenerbahçe • ,Eyt.ıt 

rıe, 
karşı.lııştılar. İlk devre Fener 1 

dC'-'' ancak bir sayı çıkardılar. İkinci ,.,. 
renin 20 nci dakikasından sonra ay-G R 1 P 1 N isteyiniz. 

Güneş TopKapı maçınoa bır qur.ıeş hüçumı.... ı lan Fenerliler gollerini 9 a çıkar9 .. 

rak maçı, 9 - 1 kazandılar. 
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HiKAYE 

UZAYAN IŞIKLAR 
(4 6•ci1 ıagfaJ.,,. tlnom) •kocasının 

!olduğunu Bir kafaya biı· duman !Azırndır. 
1 

• 

yanında yabancı 

görünce kaçınmak 
birisı 

isl<!di. 

Yunanlılar harbin sonuna 
kadar tek denizaltı gemile

( 4 üncll ıngfadan tl~vamı b ı· Velı: 
Veli <bir kafaya ır ~uman" a>ım· ı _ Yok, yok. Yabancı değil. Eski 

bir müddet için tehir edilmiş ise de dır> derken .• bunu sankı kendı>I bul· l k d 
1 

d v,mil· diye talı • 
geçen gün Dölarok'un duşma an muş gibi bu vazıyd .takınmıştı. ldi metti. Karrıil Veliyi takib etti 

.. nI . ar a aş aL,m an J'Mııl , 

rini saklamışlardı 

aleyhme açmış olduğu zernrnükadih .Sekiz senedır bırıb1rlerını gorme- ıŞirndi bir misafir odasında bulunu. 
davalarının görülmesine tekrar de- rnışlerdı. . yorlardı. Veli kapıdan kan•ına ses-
vam edilmiştir. Lakin dava eden Dö- Tren baska bir istasyona geldıkle· 

1 
k 

parok'un avukatlar.' ile da\·a edilen: rini haber' vermek makamında k~sik 1 e'.:'"~.'ınek hazırla, dedi. Ve kon • 
lerm a\•ukatları bu· araya gelerek kesik bir kaç düdük ~almış ve mute- ısohın cekmesinden bir şişe rakı çı· 
bunların tevhidi işini neticelendir-,. akiben biı· biletçi · eri gır~r«>k ~u • jkararak masanın ü

1
erme koydu. K! 

lmroz muharebesinden sonra yapılan 
anlatıyordu ? 

keşif 
1 rnişlerdir. Bunun üzerıne mahkeme racağı btasyonun adını so.vlemıştı. r mil: 

1 reisi Dcilarok da,·alarının. ta şubata Veli bu istasyonda inecektı. -· Sen de ıçiyor musun bunu? 
!kadar görtll«'?nıyeceğıni soylemış, 7 

Kamil'e: 1 __ Hem de her akşam. Sen içmi-

harbi neticeyi nasıl şubatta tekrar muhakemeye başla- _ Ben burada ineceğim . Fakat, , 

nacağını söylemiştir. Dölarok'un da- !doya doya görüşemedik. Ha~·di bu lyor-~~;~~lı- buçuk sene \•ar içmi -
valarile ona karşı açılan davaların ı gece bizde kalalım. . . 1 orum artık. Zaten benim bu ha!ç 
hepsi tam 25 dava olmaktadır. Kamil nasıl olur? .. Der gıbı dudak.,Y 

1 
·n amillerinden birincisi Jta. <l llu vukuat hakkında fifo ku:rr.an- 1 Düşman Arniralı müstakil fırka- 1

içm Averofa değil, bu muhriblerden Bundan sonra reis, mahkemey~ , larını kıvırdı. Fakat kalmağa gönlü l~e me;.
11 

c'si de bu kafir· diye rakı-,,"nl;ğı tarafından Başkumandanlık nın Boğazdan çıktığını saat 8 dakika birine aid idi. Binaenaleyh elde etli- gelmiş olan bir çok mektublan o · olduğu da anlasıhvorclu. Veli'nin is- ı ın, .ı tın .1 du Sonra ılave. etti' 
•ekal ' ı A f len u"çu"ncü netice, Averofun seyir .. . d.. 1 r n- · • yı gos erıyor · · e . etine aşağıdaki ı·apor takdim 50 den evvel haber adı ve vero kutmuştur .. Dolarak un_ uş'."an a _ı ırarı üzerine: .. . . _Kaç ııara iş işden geçtikten son 

''"''"' , Uo üç bü ı 'iik mo l"fü' h "'' olo ""' • ,., "' ı ook lol """'''' h'"ü' ,.. u,. P.,.o d• Bo>go b""" ,.,ı, " 1'.h _ MM om H oy !o '" • '"""· Po« M mo hh ,;, ,.1
0
,. I« bUU" • 1 

•Nerede olduğu ve ne halde bu - larnak için vakit buldu. Fakat saat 
1
rnir devresinde oulunduğunun ta • ! depoları meselesinden dolayı tev~ıf dedi. . .~';;. aa ıi.~ndbuğu bilinmiyen A\·erof hakkın- 12 dakika 50 den evvel rnedhalin ye- ıhakkuk etmesidir. edilenler arasındadır. Geçen .gun Ağırlaşan tren nıhayct sarsılara~ 1 _ Ila\'ıı· havır yalnız olmaz. Ma-

• ı• k k k' ·ı • ı d' B h Muh•rnbe saha~ında Leon sınıfın- · ·1 · d Jendık · · d ı B da ku 1 · ' · hin '. eşif taarruzu yapılara sa- di se ız mı açıgına ge eme ı. u a- " ' mahkemeye getırı rnış, ın - durdu. ikisi de ın ı er. urası · 

1 

k' " 'çmiyorsı..nuz bu günlük 
.,, bır malumat almak fikrile bu kikat, devamlı olarak üç saat yük- ıdan üç \'e filotillfıdan altı yedi ge.mi ten sonra tekrar tevkifhaneye yol - ruk bir istas\'ondu, İnenlerin adedi ~~ md ı Eız 

1 
. e irim 

•..,.h > • d · B .. ··k muhrıblerden dor . d k n .. .. • -· . ı.x:n c 1çn1c.vıv r · k ~ ı>Iecidiye kruvazörü ile Ber- sek sür'atle seyirden çekın iğıni, görüldü. uyu - lanmıştır. Şirndı mahkeme e o .una 7.3 den ıazla degıldı. . _Yok ben zc\'kiniw mani olmı -~ •. !vet ve Rauf Beyin idaresindeki daha doğrusu yaralarının henüz ta· idü,.,cüsü tamirde değilse harekete rnektubların bir kısmı da Pozodı Bor- Yeli etrafına göz gcztlırcre•· bir . . ' 1 ,~ıııe; nıuhrib fırkası Boğaz hari - lmamile kapanmaşı olduğunu göste- ~tirnk etmesi lcızımgelirdL ~i~otil- gonun sözlerini redde.eler m.ahiyet_ .. 'şeyler .ar.ıyordu. Kamil: 

7 

, l)a}ı~--tağfurullah kankşim . Bir ak 
"'C s k B · · h 'b f k g" d" 112• .. a rnensub rnuhriblerden ıkısı Se- hl D l k n le b d d"~ı ı 1 

ev ve bir müddet sonı·a ta - rir. irıncı mu rı ır am ı or u- • tedir. Bu mektu ar o arii u _ Sızın ev ura a mı· '"' · . şam icmemi ·m ı:ıe çıkar. Zaten bu-
..::Od '- loobmd• "" "'"" "m· jü ••'1 >ro'" '''. b.,om." >lok .'

0 

>I .•· ,.;_,'" Ko,.d "" • j '°""'~ ''' rn- hlodod I>. Voli booo d" om •~ş 0~""" k• «· """ bh ""''" d• ,.,, ,. . N o ,..,., 1 
da ıkuıci rnuhrib fırka51 dahi ko- rını kullanması lazımgelırken uç bu- afa götüren Dirnistok~is. nakli):esinin Bundan sonra Pozodi Borgo'nun rvab \'ermedi. Ve yine ~ag~na sol~na sın?. Gönül te:.ellisi, O..'di. Ve rakı t:ıor .be}: ile iz:;m edilmiş \'e Boz- yük muhribi ileri sürerek kendisi ırefaketine gönderilrnıştı. Bu uç ge- şirndıki başvekili Şotan'ın ze\'cesine bakınıyordu. Nıhayct ılerı~e muş .- ı ~işesini aldığı yere koydu. 

d <la ılc Imroz &rasında tesadüf e· ateş açmamıştır; Bu da İmroz muha- mi, 22 Birincikanun akşamı Kuşa • yollamış olduğu bir mektub ~kun - teti beklyen bır araba gozune ılıştı. Yemekler geldi. Her ikisi de ka-;ı,, •lh ku'o.ı.o mü>0kkob düşmm lreı.,ıo.ı. ~""""'' k•,doloo., d= ıın"m" goŞmlş, '600 i"'""''• m•ş1">. M•.ı.m ş.,ı., Powd• B0>· A,.b.,, '"''" yü>Üş 0<0k "'°""' ''""""' do,o>dol., 
"%>1b '""" '""" • ıo, "'" •k llo ı .. oııo.ı..m ;;ı; mo.ı UI bh hol. "' b"fa "'" • bU mlkd., kodm '° go 'ooo •~•loo "" ofa o b""" hm "''ffidl' ' 1. O g~ '" ,. oklo kod" "" h "" 
ll ~Skürtülmüş ve rnerkeb adası ile de bulunduğunu isbata kafidir. Le- çocuk nakliyeden karaya çıkarılmış tekzib ediyordu. Pozodi Borgo da _ Bana bak arabacı .. boş musun· ralanndan bahsettiler. biribirlerıyle ~~.caada arasındaki havzada reh- on sınıfının topları on dört bin yar- ve ertesi sabah üçü de demır alıp madama yolladığı rnekt~b~nda bu Arabacı Veliyi tanıyınca:. 1 epeyce derdle~tiler. Kamil: ı, rı firar eden tahtelbahir sıkıştırı- daya ateş edebilirdi; Mecidiyeye dü- gitmiştir. tekzibin önünde eğildığını soyleme?<; _ Emredin efendım, droı \'e ara- / _ E ... Ne işler yapıyorsun şu gun ııı'ak bir buçuk saat kadar rnüsade- şen mermi on dört buçukluk olduğu (Deramı var) tedir. !basını Velinin yanına doğru getır- ılerde?. lıı ~ \·e lahrib için etrafıııda dolaşıl- Dölarok vaklile subay olarak Fas- meğe başladı. Veli bu arab~cının Velinin kafası bir gün soıu·a ya -1~~ ISe de derin umka daldığından Uyurken J"ngİJiz da bulunurken vazifes.i başından a.y· başlıca müşterilerind~ndi. ~~:·1:e pacağı işlerle meşgul ~lduğunda" Ilı' defa üzerinden geçildiği halde rılrnış. bırakıp çekilrnış dıye ıddıa yanına kadar geldileı. ller ık biraz dalgındı. Başını Kamıle çevı. S:8adeıne edilmem;ş , ... bu sırada Q d da edilmektedir. Müdafaa tarafının a- binmişlerdi. . . . . rerı:k: ~ ~3ada kasabasına tekarrüble Yu- Gezen r usun vukatları o zaman Fasda Dölarok'un. Üç ki!jilik olan faytonun ikı hıilık - Ben mi? .. Eh, ne yapalım. İncit 
,an ıncvakiine ve bandrasına endaht Yenı"Jı"kJer amiri olan general Döplesis'm .ç~ğn· !yerini Veli kaplamıştı. Araba~ı kam- alıp toptan İzrnire sevkediyorum ./~. kılınmı' ve o esnalarda Averol Kız! !arak bu hususta dinlenmesını ıste· çısını şaklatıyordu. Gel~e;ı yere Kazancım yolundadır. Allah bere-

li• 

1 

diğer üç muhrib ile Limni cilie- ( 4 üncü sayfadan devam ) mişlerdi: .. 1 dönüyorlar gibi geldi Karnı! e. ket versin. Karlar az amma, karnı· • °"" (olmlş •• 00 dll>I blo '""'· 15 
1

"
1 
'"' "'" •••••) _ N '"' ofo>. doml,ı.>dk • do".;''" V oll yo '°"'"' . . mm d•>•rn'"· Mm•'"m"'" frk · hıı~ ııte,e başlayıp harbe iştirak ve Mariye gösterilmiştir. Fakat bu tec· şaretler karşısınHdalgabzetedler rnde~ • 'karşısında mevkiini bırakan Dola- _ Geldiğimiz yere gıdıyonız ga- mil ediyoruz. Borcum filim da yok 

•h'r t k b . . b t . k b' k k' . . b lundu nun oluvorlar e e un an o ayı • .. t k ın D d' V ı· • a e arrü d~n ıctına e mış rübe anca ır aç ışının u • . • · b ik d 1 k rok'un mahiyetim gos erme ıç lib o Bir geçinmek değil mi bu. e " t 'llıasın- km' b l d ı kt dır harbıve nazırını te r e en er ço - • 
1 

k d' a ... . . k• 1 llı.ı '"' ve vaktin geci ış u un- ğu tenha bir yer c yapı rna a · • bu generalin buraya çagrı ara . ın- Veli ensesını kaşıyara · • Kamil'e: 
Qi sına rn"bni sefainimiz salimen ve Doktor elini Marinin alnına koymak tur. lenrnesi daha ziyade gccikmemelıdır. _ E\·et geldiğimiz yere dogru a- _Sen ne işler yapıyorsun? .. ~tç .bir hasara uğramaksızın avdet suretile kızı uyutmuş, sonra rnahud Gazetelerın neşriyatının hülasası Bundan sonra general Alterner din- raba ile bir çeyrek, on dakikaya ka- _Ben tam üç senedir hep hazır lıl!ıi §Ve yalnız Mecicliyenm katib kravatı uyuyan kızın elleri arasına 1 şudur: lenmiş ve şunları söylemiştir.: . dar gideceğiz. Buralardaki istasyon- dan yiyorum. Doktorlar ı;alı.~am3' ~atası civarına bir on buçukluk bırakmıştır. Fakat aradan ancak bir 1 Bu islahat. İn_giliz ord~.5u?da istik- _ Dölarok 0 zaman ,·azifesını te'.k lar epeyce aralıdır. Ben h~r zaman 'mı söylediler. zaten söylenıeselu 
!:; ""' ,,..., •im' ı.. do h< hl< koç ~»• g0<ml•h H k>• blnloo- bol lçlo ,.m "" Uk= •~dl<> o • o!nüş o!doğo gibi Fmo~,. ""' •: bo uhmoH çokoHm. T<00 '""""' 1 do ,.,,,.,.,k. " ''"'"°' ho1'o doğ• ~ . mucib olmamış ve rne,afenın bire yerinden fırlamış, rnahud kra- yandıracak mahiyette görülüyor. C"· çin de mezuniyet almıştır. Bu hangı kadar gelir. İstasyondan da eve ka- !im. Bizim bir nin~ vardı. E\

0

11elk •ıoı;,, _,,, düım.,~ ol= "'" """" olm•ı ~ boi•=* boş- d=oo gooç .ıom1.,, ""l•-k lç'o 1.,lhl• ol•y0>? 191' ~""I ITh "" '" "'"" do gl.,Hm. Bmd• ""' I~• """'öldü kold>. Bool '""" 
,;>• "'""'"''" hl!lo bl .,ı,,u, • fa m•ıh" çok "'hl•m•k m~ b"' ol•'" lo><>. .ıoın biri od gll "'. Y .,ı •m•ml h"'' 1 ı.ı.o bol oo=• "" g<"'.n~ Dod•: iç ıo ölmoodoo bh k~< ~,. owol '.' · 
... ~"'• bodoM b•I oom"' "' hı,.. _ "1omom, "1<m• m. ""'"o "'"' Bood" '"" ,.,ı.,, do b" u .. ı, • bojl•m<• bol ooo ş·0>d•. O "moo Ş. · A" b• wfa '""" Tok" 1" "'". demdoo ko 1 m • ç" ""' "' '"''" 
r evh işbu hurucdan maksadı asli vermeyiniz'. mek yolu açılmış otuyor. İmparator- imali Afrikadaki kumandan general derneğe başlamıştı. Şırndı kuml.u ~ır koyununu bana v<'rdi. İşte bız dt -~ A •oınr h>kk md okl mooo le .ı.hl """" ""' ~o~ğ• h•jl•m, 

1ı.,, 11, '"' mü.ı.r~ l<lo bood., ~" LI ,.,,,1 h0> ı,,.ı. yoll•d •i• famlm_I• yol o ghml ş h~'"' ''" l•odo. ";'m :b; •» lo böy 
1
, ••<lhl' gW, "~'. d odl ~,;:mite anlaşılmış olduğu berayı _Niçin istemıyorsun? Bunda ne ı d la ·ın fıkirlerinden ,.e fa- ıemir \'eriyor ki herkes bulundugu lin başının agrısı bıraz geçe g. Veli hayırlı geceler temcnnı ede •ınaı el genç a arn 

1 

k' · · ·n ve- d b ndan bahı;,,dı - - · · maruz tır.> \'ar?.. aliyetlerinden istifade edilecektir. yerden ayrılmasın, ımse) c ızı .. olmuştu. Şun an u re kyatmaga gıttı. 1~
1

\JiiAREBENİN NETİCELERİ - istemem ıslemem. Bu kravat 1 G 1 b d .. 'kl'kl . 1 rilme<in diye Bununla beraber Do· varlardı. Kamil yalnız kalınca odanın ıçm ~ ı . • ~ azcte er u egı~ı ı crın ya - ı "" · . ı · . d Ye a- · . · d. F k • Itır bir adamı öldürmek :çın kullanıl - k d k' k" .. h k•I larok Nene izin almış, gene Fraıısay.ı Arabanın agırlaşmasın an de öte gezindi, berı gezın ı. a a. ı oz muharebesinin düşman fi- lnız yu ·arı a ı er ana rnun asır " - "' 'k' 

1 

k"f ederek ço'< • d' p ~da. Yaptıi(ı tesiri anlamak mak.- r.ııştu!. mı arak suba !ara \'e askerlere ka- doğru yola çıkmıştır. La .ın vap~ra ırabacının hayvan arı u r 'r bir türlü uykusu gelme ı. encere-..,~ _ Anlamadım. Bu bir bıçak mıdır., Y y.. .. .. binerken yakalanmıştır. izni gerı a- cok kamçılamasından yokuşumsu bı !erden birinm perdesini kaldırdı ık- ıcra edilen bu ke if lıarekt!tı, d d b t n dıger sınıflarına " d 

•

1 

eh tabanca mıdır?. Adamı nasıl öldür- 1 ar ~r un.un _u ~ . , .". lınmı~tır. Kendi.inin div. an. ı harbe 

1 

;·ere gelmiş oldukları anlaş1>ıyor u. Camı da açmak istedi. Belki üşürün ~., enımi.vetli netice \'ermiştir. .. , ıteşmıl edılccegını ıazııorlar. De)lı .
1 

ceği bile sövlenrn~tır. Fakat Veli· d' maktan vazgeçti. Camdandı ~~~c s;: Bozcaadadaki filotilla üs- muş.B .. u bir kravattır. O adam bu 1Meyl .gazetesi daha ileri giderek di- vbeur::esele o kadaria kalmıs •. _tır. .. - İ~te benim kor.ktuğum. ~:er bu , ş~;ı:ı~; se.vretmeğe başladı. .. A.~.· .yo. k. tı, 1 atekesinın kaldırılması, ikincisi: k b 1 b d kt Bu li 

. fın d .kravatla boouJarak ölmüştür. yor ı: Ilo·ıarok general Altemer ın u soz- yokuştur. Burası ıraz ı ır. tu. Ortalık simsiyatı. Gök yuzu ırı , · enizaltı gemisinin harh so- "' 1 · b' ı· h \'a,·a "'l~a - Kim? Bu adam kimdi? cBritanya ordusundan asrı ;r !erine cevab \'ermek sırası ge ınce yokuş olmasa ?en er zaman . , . ufaklı yıldızlarla dolu idi. l 1 ı kadar faaliyetten sakıt hıra - .. d t' il · ola dan benırn e- 1 t ı ıı, _Hapishanede bir mahpus! tharb makinesi vucu ege ır mış · demiştir ki· . gider gelirim .. fata~yon . . Ta uzaklarda, biraz (VVe. re~ t 

"""'" K.onbo "'" '"'"

10

"'" _ o holdo olçlo mo>,"' h•looo· !o.ki•>.• . _ "'" şimdi>• kod" •dlloo ?" "'"''" yoyo ~lho .''"'" m'. " 1" !gelirken gördüğü ışıkları yıne go · ';Pıl~alinin he:;ecanlı bir sevince yordu? 1 İngiliz hava kuvvetlerinden on bır türlü hücuma karşı ben az çok la. - tık spor yapmaga fılaı~ hac:t ~ okko- riir gibi oldu. Fakat c.arnın .kapa!~ 
""' ' "k "bll idi. 

8

°'
11

' . '"'" _ Çil o>ü oo"' "' bo ''"' blo mo k dffilo "'""" A ""'I"' yo yo ho~ ko ,.d k•lmokfay •m Fok~I '"'" hk BOil şo.ıol•>. Som • K•m<I '. . bol oom•" ''"'"' hokk 'Y ". •~'"~' ı;.,., '°'"' ''=" dooo "'"ffi· 1'11)><m ble •d• m• 61dü • m kşlk!. ko< oı mlşlIT. A ""' k< m~fo 311.000 h•,•h~ <o•llOk oloo ~ı,,. '°"' '"' m• mmoo olşo~ d 'Y' V '. 1'> '· , ,. m..ı ol"'°""· Üyo moy> go~ ." '•~ "' .. taı·afından tüfek ateşi açıla- _Nasıl öldürmüştü?. imi! (48,000 kilometre) dir. Bu tayya- 'asla Jakayd bulunamam. Benım rne .. - _ Tabii evlenmışındır de.g. ıl. mı.' !arak rerçeveyi de kaldırdı .Tahmı -q 1 _~çu Ş~hid ve yedisi mecruh e - ı b D d ' · d 

<lı O b' . ı _ Küçücük bir el baltası ile.. reler önümüzdeki yıl başı yortula - ızı;nivetım hakkında söylenen ll soz- Veli biraz durakladı. u~a u niılde yanılmamıştı. O ışıklar eml1 
1

"l'rıi.leı,:n:ze açılan sandalların ırı, _ Ondan sonra baltayı ne yaptı?. rıru Singaporda geçireceklerdir. Or.- !er ;amamile asılsızdır. Çünkü ben Fikirsiz, fıkirsiz güldükten sonr~· _ ki ışıklardı. Yine denize aksederek lıtr., ınıtz çekildikten sonra karşı - Onu söyliyeyiın .. Durunuz, du· dan sonra kanunusanınin 15 mci gü- itamamile resmi ,.eve kanuni şekıl- - Hiç evlenmez olur muyum. ';.' 1uzayor!&r ve oynaşıyorl~rdı. qza ." ~~~ &eçn,iye muvaffak oldu i~e de runuz baltayı suya attı.. nü oradan hareketle Avustralyadaki ide muntazam surette izin a~mıştım. diye kadar nasıl dur~l~r?. 1~,em b\; 'yan o ışıklar ne güz.el ve ilhar.:ı .verı· ı "ti geri Ç!'\'rildi. Amiral Kon- h l b" l b r ci F k t daha "apura b'ınmernıstım kı tane de kızım \'ar. Bırı uç, dıı;en cı· bir manzara teşkıl ve a .. rzedi.}o.rd.u ı.:Otiı; b .. .. Marinin da a evvc oy e ı - •Port Darvin• e yollanacaklar, son- a a • - -_""litı .. ,"."at on dörtte ~asa ~ onune na,·etten haberi olmadığı gibi hız· ra Sidne,·e gideceklerdir. Tayyare- 'umumi seferberlik emri geldiğini buçuk yaşında. Şimdi uzaktan göründukle:~ ıçır,. 'lrı. "'"<lı Adadaki dc~ız sılahendaz- , , k t' n • 
1 

ık· k dar cazıb degıllerd ~ıı rnetri kızın okuyup yazması da yok· !er 26 kanunusanide Sidneye \'ara- .. ğ dim O zaman hemen ı amı _ Allah bagış asın. biraz evve ı a ~': ı..n ll'ıiktlarını yüz yirmiye çıkar- ' J .b o ren d . .' d"m Ve mezuniyetten \'3Z E Sen de e\'lendin dcğıl m•? Gg'zlerini uzayan o ışıklardan ayı ıı-., ""nuıı1a beraber u"ssülharckeve tur. Fakat doktor Dufay onda uyu· cakalardır. On bir deniz tayyaresı- aşına on u · · - ... . . 

1 

· 

1 

etti 

• J '< . K ·mil sanki bir kabahat ıtıra e- ramıyordu. Böyle saat erce scyr 
', 1:-ı•.lık bütün tesisatın Mondro~ tulduğu zaman böyle mc~lıul bir ço inin İngiltereve avdeti önümüzdeki lgeetım . a K - d lg"inin 

• lJı J · l • " D"larok'un avukat- decekmiş gibi bir hal aldı. mu yu- Bu manzara kar~ısın a genç ı !\ 
1. 

1 

enıretti. Bundan sonra Türk şeyleri bulup söylemek kabi iyetı .. 0 
• ayın nihavetinde olacaktır. Tavya- Bundan sonra 0 . . d B ı d Ve kar•ı· 

ı b J .. 1 1 Dö!arok'un mc.. zü biraz kızarır gıbı ol u. aşını so- bütün hatıraları can an 1· > 
r,~. %1 isyan manası verilen ha - duğunu göstermiş ve bttnu tecru e reler Avustralya'dan ancak martın lan soz a mış ar, . . . .. "zl . . aı·a 

"<'ile · ı · .. t' t mamile volunda alınmış 'ııa döndürdü. Birkaç sanıye ıçııı goz da uzayan ışıklarla g? erını." . tııı rı güya tahkil< edilerek bü - etmiştir. Tcrrübe ımıva!fakiyet ~ne· 15 inde ayrılacaklardır. zb~nı~e 1 ~·et olduguna dair resmi ıkapaklarını indirdi. Göğüs geçırdı sınd>n bir sinema ı;erıdı gıbı geld 
'''r ''kekler kömür amelesi olmak ticeknmiştir. Şimdi siz diyeceksınız İmparatorluğun müdafaası için ır ~ezunı) • .. li erek u - ıve karanlıklara bakarak yavaşca· geçti. Bu yaşta sakat. alil ve hasta· ~ lı~-~Ondrosa gönderileli. Fi1otil- iki: neler yapnıak lazım geldiğini düşü- \'esaık bulundugunu soy y . H dedi Doktorlar müsa-

1 
ki olduğunu. kendini acıyarak dıi· 

•· "'lllharekesinin kaldırılması ta- - O halde madamın elmaslarını nen İngilizler Anavatanla Dömin - zun uzadıya sözlerine devam etmış· - aycdır.'ı" . . ı .. ıd" Gözleri dolu dolu oldu. Ba· 
f • d .. J · r 1 t . 1ade etm ı er. . . ıun u. • . . 'aatıyetine derin bir tesir icra nerey(' koydugunu a soy e•ın... iyonlar arasındaki rabıtaların böyle lcrdır. enin \'U - Veli ciddileşmişti. Sebebını sor - şını yatağına dogru çevırdı. Baş pa• 

t\... . 1 Zavallı kllcai)ıı! .. Başkalarına ya- denizden, havadan ve karadan bır Budnddand so~ra 'mb·u~akşu~':a bır~kıl- rnağa cesaret edemedi. Yalnız, u - mağı ile göz kapakları~ı. 5ı~tı .. Dı . • ~. ı~ geıı·nce. n1ulı"kkak olan rıyacak <.evleri haber verebiliyor. karı a en ıgı gı ı k !arı ellerını bırıbınnt 
' lı:ır " J kat daha artması için hiç bir fırsatı · · · zun bir; şan çı an yaş • ~ '· bin sonuna '·.•dar bu geminin masına karar verılr.ııştır. ... rek ayurJarının içinde kuruladı u '" 1 y K ihmal etmemektedirler. Bu tayyare- _ Yaaaa... .ure , 'ııııı it >erde görülmemesidr. Yu - nsanlıguın u"z arası Ü - f Dı'vebildi. . . . . _ Nemli gözleriyle son.defa olarak U· ~ !erin Singapuru, Avustral~·a'yı zi- Doktor perator J ki t 

'.• ... llıhaJarı, Mecidiyeye to.rpido • 
0 

ada araba Velının evının O· zaklarda uzayan ve ıttreşen ışı ar .... n 1 f a, ti ) yaretleri hep ileride Avusturalyanın 
1 

sır · d'l lıh. Sonra_periskopun. u çekı .. p .de- 1 ( 5 inclıay a an evam Orhan Mah'ır Toros !nüne gelmiş bulunuyordu. In 1 er. baktı. Sonra derm bir: "-"' .. _ld b müdafaası icabettiği zaman ne yapı- 1 · d ı ordu hh ıı t "" ıgını ve ir arıza yuzun- ıartık görünmez olmuştur. Ağlıyan bir çocuk sesı uyu uy · - Ohh ... • 'lııı1ır 'krar çıkamadığı için ihtiyat ! Vakit geçıni~. çocuğun nerede ol- lacağının düşünüldiiğünil gösteri • Kulak, BoQ:az, Burun hastalık· Veli: Dedi. Bileklerini dayanarak dog · ~·:1111~•sın1 !:ııı-akm.ak suretilc yük- ı· duğunu soranlara annesinin yanın- yor. lan mütehassısı j Nimet Nimet diye bağırdı. ruldu. Titriyen parmaklarıle çer · 
''I ""lı v S · b ki b ı ' · - ' ' .. K · - d"7.eltti Camı ve , er.._ e alamm tersanesıne çe- ·da oldug-unu ceva verme e çra- • Taksı'm, Abdu"lbakhamit Caddesı 

1 
Nı'met do"rt yaşındaki kızı ıdı. a- c .. everun damagını. u · • • 

1 '~ h d d edildiği öğrenilmiştir. Cesedin fotog-1 b t a u ~ <l!ll_ a.rb bitinceye kadar ora .a ber dijler taraftan çocuğun anası c Geyik Apartmanı No: 1 ld İceri girdiler. Genç bir ka- perdeyi indirrrek. ıtap, ya agın · 
<:. vnı d Halbuk 1 1 r;ıfilerilc Morisin evvelce alınmış pı açı ı. _ , 'FİK AKSOY 

1 

dia ediyorlar. ı: y~vrusunu aram~ğ:ı ba~ amış ı~. ı Her gün 15 ... 9 kadar• dm elın' de la"mba tutuyordu. Kadın zandı. 'IE • ~ 1 ' S;ıh d ~ resimleri biri birin. i .tutuyo.rd.u. Fa- • ,, 1,.,., illerindeki tara.ssu pos- Cünkü cocuk kendisine gönderilme- I 
ı ··u, a b k d . kat Moyse bunu ıııkar etmıştır: K" -
' ~ '•'u~"n yirnıı eşme ·a Kar diği gibi nerede olduğuna dair rle l -Ben roe. uğumu bir İspa.nyol süt 1- 1 m ya gel 1 ı ı1;ı libJc,rinln Bozcaada - a- kadıncağız hiç bir haber olamıyor- 1 
, ~ ~:ı~ı;;~~;a~~:.~~;~ı~-~ ~a~~ 'du. Gene hiç b;r haber yok!.. ~:~~ü::~;_~İs·~· ~~·a·a· 1;~.şa:sk.P:;~:: HU"'Samedd"ın . 

•. ~ •~''liYe!erı' yapt,ıklarıru, bu dört Bir gün gazetelerde çıkan bir ha- N 
•• •1n<1c, beri beri öğrenince g<>nç kadın niye karısık oldugu ıçın sut nınenııı ne -

\ı;. denizaltı gemisine benzer Ç" k" B ı E rede. oldui!unu öğrenemedim. 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , ~ "' \ k uğraclıj';ını bilemiyor. un u e ,. ~ ~ t~lllır e ne görülmediğini tesbit pin civarında kırda yol kenarında Yapılan tahkikat Moyse'nin aley· Şilümum tahlilat. Eminönü Emlak 
,_ ~t ... etınJ~lerdir. Maamalih ge- h;ndedir. Mo ·se çocuğu öldürmekle ve Eytam Bankas. karşısııda 
.. ..

11
• bes altı yaşlarıııda bir çocuk cese- I fl H [ ~ ·~ 'I ve gerek Salamin tersa· , - h maznun bulunuyor. Yakında )'3 kur- zzet ev anı. ~ ~ııı. \%lir edilemi•·erek faalıyet- di bulunduğu gazc!ckr yazarak l3 • / 1 1 Grin B" v• r:ş Aıtrı ,.. 

•n • ı • d' l,ı·ı-.•t neticesinde l\foysenin tevkif tulacak, yahut... · • 
0 sun, ameli netice bir ır. · " 

KAŞE 

EO AL~ll 
1 

Nev ra~t ilii'•İıAİİrıİtriiiiit iıii'iimıi.111R•o•m•a•t:!rz!ilm""a•-



Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her türlü 
cam ve porselen aksamını 

Şık bir gencin kirlenmif, eskimiş boyun bağı ve gömleklerini 1
NEVROZiN 
,En şiddetli baş ve 
l diş ağrılarını 

Güzel bir apartımanın antreı<ioddo.i butü11 m"Tmer, fayans aksamını modern bir banyo mahallini 
musluk, ayna. ve kurnasını 12 metre murabbaıoda eskimiş, kirlenmiş bir halıyı, 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F E V A 
.. 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRjP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRAUi e 
ART Ri T İ Z M e R O M A TtZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDiRiR 

MÜHİM iLAN 
• 

sınema, 

Sayın direktörlerinin nazarı dikkatine: 
Çakmakçı!arda küçük Yeni Handa 13 numarada her nevi 

hazır ve ısmarlama meşhur 

DINOS ASRi SANDAL YA KOLTUK, PORTMANTO 
PORTATiF MASALAR ve sinema KOLTUKLARI, SA(,LAM, GARANTi ve REKABETSiZ 
Fiyatlarla satılm11kt ıdır. Avrupa Hezaren S ındalyahrı 175 ve Koltukları 275 Kuruştan itibaren. 

Toptan ve perakende •atı, • her yarde DINOS rııarkasını arayınız. Telefon: 23377 

o 

dindirir. 

\NEVROZiN 
·Bütün ağrı, sızı ve 

1 
sancıları keser . 

NEVROZiN 
Nezle, grip ve ro
matizma ya karşı 
çok müeesirdir. 
icabında günde 3 
ka'Şe ahnabilir. 

isim v~ markaya dik!{at 
taklidlerinden sakıntnız . 

KUMBARA BIRE, 
1000 r ZENIT;-ı 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY 
• Halk Tramvayları Turk Anonim Şirketinden ' 

Bugünkü bilet ücret tarifelerimize baylı hdsusi hükümlerin 6 ıııc~ 
maddesi mucibince tram\·ay şebekelerimizde tam ücretli yolcu! ıra 81 

bilet ücret tarifesile seyahat etmekte olan resmi rltı ı seli Subaylar, 

15-12-1937 gününden itibaren, bir mıntakalık ücretle iki mıııtak 3 Y 3 

ve iki mıntakalık ücretle üçüncü, Dördüncü ve beşinci mıntakaıar• 
seyahat edebileceklerdir. 

ı N K 1 B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarını giderir· 
Son derece teksif edilmiş bir tozdur. Mümasil müstahzarl 3~: 
dan daha çabuk, dah1 kolay, daha kat'i tesir eder. Mıde ve bars~N 
)arı alıştırmaz. Agızdaki fena kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZ 
isim ve HOROZ Markasına dikkat. 

İnhisarlar U. M~dürlüğünden: 
ı - Şartnaması ve numunesi mudbince 64000 kılo siktop çenber 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 14·Xfl-937 tarihine rastlıran S11ı günü saat 14 de 
dJ 

aiım komisyonun Kabataşta levazım ve mübayaırt Şubesindeki 

yapılacaktır. 

lII - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden aln~bilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,~ 
güvenme paralariylc birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 

1 1938 ModeH 1 
VEREN En eski ve bütün Amerika- olunur. M. "8000" ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~----

' 

da en fazla rağbet bulan rad. 

TARLAD 
yodur. Satış yeri, Yalnız, Bey-ı Nafia Vekaletinden: 

Dr. Hafız Cemal 
CwKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan ba~ka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.S • 12. saatleri ha

lı:iki fıkaraya mahsustur. Muayene
uıne ve eve telefon: 22398 • 21044. 

ıTD •oğlunda BAKER mağazaları. \ d V kaleli 
~f' 23- J,..937 Perşembe günü saat 14 e Anlcarada Nafia e · 

Ma zeıne eksiltme Konıisı•onu odasında cem'an 11130 lira muhamm•" 

. -

Türkiye 

·I Denli: Levazım satınal· ı 
ma Komisyonu ilanları 

M. M . Vekaleti Deniz Merkez sa
tınşlma Komisyonundan: 

l - Tahmin edilen bedel 60.000 li-

1 
ra olan 2000 ton kardif kömürünün 
kapalı zarfla münakasası 15/1. nci 
kiınun/1937 tarihine miisadif çaqam
ba günü saat 14 de Ankarada Veka
let binasındaki komisyonumuzda 
yapıl~caktır. 

1

, 2 - Şartnamesi üç lira mukabilin
de her gün Ankarada komisyonu • 
muzdan alınabilir. 

3 - Münakasaya i ştirak edecek • 
!erin birinci maddede yazılı günde 
azami saat on üçe kadar 4250 liralık 
muvakkat teminatları ve kanuni 
belgelerini havi zarflarını kanuni 

Cu m. hu· rı"ye·tı" şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş 
olarak komisvonumuza vermeleri 

1 posta ile gönd~rilccek mektuplarda~ 

Z• t ! dolayı vukubulacak teahhurun na-
l r a a 1 zarı dikkate alınmıvacağı c7386· 

B k 
1 ............ ~ ........ .. 

"' an a S 1 j t Ziıhrev! ve cild hastalıkhrı t 
-~- - t H . 0m·· : 

1 

.. Fatilı sulh ikincı hukuk hakimli • 1saat 10 celsesinde gelmeniz için gön- i Dr. ayrı er : 
gınd~ıı: derilen rlavetiye zahrına mıntaka 1

• Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ıı 
1 

Fatihte Karagümri.ıkte Perakende . . . • k 
Ka m • ah il . d K mubasırının verdıği meşruhatta gös- jl arşısında No. 133 Telefon: : 

sı aga m a esın e asımağa _ • . 
4358 Soka· d 8 1 d t tenlen adreste ıkamct etmediğiniz ; 5 ı 

gın a numara ı ev e o uran ı ,.. 
Abdullah'a: ve ikametgahınızın meçhul oldugu .......................... . 

Şaban Kuran tarafından aleyhi • 
nize ikame olunan Karagümrükte 

bildirilmekle duruşmanın bırakıldı- ... NH•ı11111w1111111111111uı1111111ııu11111111111ıı111111111111111111111111111 
ğı 12/1/938 çarşamba saat 14 te malı- Sahip ve neşriyatı idare eden 

mukaddem Perakende Kasımağa kemede bulunmanız için on beş gün 
elyevm Dervi> Ali mahallesinin cık- müddetle ilanen tebliğat icrasına j 
maz odalar sokağında 8 numara!; ar- karar verılmiş olduğundan tebliğat . 

Baş muharriri 

ETEM 1ZZET BENiCE 

sanın şuyuunu izalesi davasının ilk makamına kaim olmak üzere ilan 0 • ~ Basıld1ıjı ııe•: Fniizziya MatbaaS" 
dl.4.ruşması günü olan 3/11/837 tarih Junur J nuııııt111111111ııut11111uı111ııtıııtıııııııııııı1111111nıın1111111111111nı ... 

1 

bedelli 222 parça moi:ıilyanın kapalı zarf usuliyle eksiltmesı yapılacaktı '~ 
Muv"kkat temınat miktarı 834 lira 75 kuruştur. Eksiltme şartnanı•51 

ve teferr üatı Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden par.ısız ol•• 

raı< alın , bilir. 

lstekUerın teklif mektuplarını t.ilimatrıamesine göre Vekaletten altı•• 
m ~ ma~zeıue müteahh!tliği vesikası ile bırlikte 23-12-937 Perşeınbe 
günü saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ıiizımdır. . .,~ 

11938 YIL BAŞI 
HAVA KURUMU BOY OK PiYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMiYESi 

500000 Liradır 
Ayrıca 200.000.150.000,100.000 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 

15 000 Liralık 
• ikramiyeıerfe 20.000, 

• 

400.000 ve 100.000 iki adet 
büyük mükaf af vardır 

Keşide YILBAŞI Gecesi Yapdacal<tır 
Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 

• akit kaybetmeden hemen biletlerinizi a'•0;J 


